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OBSAlj: 
Fraci národní. St. Cyliak. 
Dopis zakladatele jednoty, řid. L. Čecha. 
Frovolání ku založení Nár. jednoty pro jihozáp. JI10ravu 

Orla 1886. 
z časopisU 

Dvacet let činnosti Nár. jednoty pro jihozáp. JI1oravu. Jar. Vašica. 
Národnostní poměrý v oblasti Nár. jednoty pro jihozápadní JI1oravu. 

Jar. Vašica. 

Fokrok v území Nár. jednoty pro jihozápadní JI10ravu po stránce 
národohos podářské. F; V. Kolátor. 

Rozvoj českého školstvi v jihozáp. JI10ravě od r. 1886. J. JI1atějík. 

V Brně 1906. 
Tiskem moravské akciové knihtiskárny. - Nákladem Národní jednoty. 



Ústřední vQbor: 
Starosta: Jan Maša, císařský rada, tajemník českého odboru 

zemědělské rady v Brně. 
Náměstkové starosty: JUDr. Ladislav Pluhař, advokát 

v Brně, JUDr. Fr. Koželuha, advokát v Brně. 
Jed n a tel é : Jaroslav Vašica, c. k. místodržitelský úředník 

v Brně, Ed. Toman, officiál Cyrillo-Methodějské záložny v Brně. 
l? o k 1 ad n í k: Arnošt Píša, knihkupec a nakladatel v Brně. 
Uče t ní: Ed. Toman, oftlciál Cyrillo-Methodějské záložny 

v Brně. 
Z a p i s o va tel: Rolenc K., c. k. pošt. úředník v Brně. 

Členové vQboru: 
Bl á h a In. Arn., c. k. pro fessor české reálky v Novém 

Městě; Bez dí č e k J os., c. k. professor českého gymnasia v Brně; 
Do pita Lad., c. k. professor české reálky v Brně; MUDr. Dr o ž 
Bedř., lékař ve Žďáře; Ch ar vát Fr., c. k. školní inspektor 
v Husovicích; K a n c n Ý ř Bedř., rada zemského soudu a zemský 
poslanec v Brně; MUDr. Karas Fr., lékař v Třebíči; Kott A., 
řed)tel obchodní školy v Třebíči; MUDr. K uče r a Jan, lékař 
v Zidlochovicích; JUDr. K víz J., advokát v Mor. Budějovicích; 
Mat ě jí k J., učitel v Husovicích; N a v r á t i lov á Marie, "dova 
po lékaři v Brně; JUDr. Píč man Ad., advokát ve Vel. Meziříčí; 
JUDr. Pod brd s k Ý J os., c. k. vrchní rada zemského soudu 
a zemský poslapec v Brně; JUDr. Pro k e š K., advokátní konci
pient v Brně; S pa čk o v á Julie, choť zubního lékaře v J3rně; 
St e f á n Josef, c. k. účetní pošt. official v Brně; JUDr. S t o II 

Floryš, advokát v Mor. Krumlově; V eč eř Ant., inženýr a pro
fessor ve Velkém Meziříčí; JUDr. Vel e b a Vilém, advokát 
a říšský poslanec ve Znojmě; V otrub a Vilém, redaktor "Li
dových Novin" v Brně; Vy h n á č e k Rud., úředník pojišťovny 
v Brně; Z í s k a 1 St., professor a majitel obchodní školy v Brně. 

PřehIížifelé účtŮ: 
JUDr. And e r 1 e Theod., advokát, K r a t och v i 1 Ferd., ředitel 

Cyri~lo-Methodějské záložny a Vol n Ý Alfred, pokladník banky 
SlavIe z Brna. 

Kancelář Národní jednotil v Brně, 
Solniční ulice 13. 

Tajemník F. Vl. K o 1 á t o r. 

:rl.lstiEĎtd KNIHOVN.:,;,·-\ 
~ ~~J.VHICd FAlUtTY U JIO:1 I 
' _~. inv.~. STARt ~!g~ ~(,L~J 

SCAfýJSUII) CYL/A/-(: 

Práci národní/ 
Děj práce národní nás stejným citem ladí 
jak oné, kterou stříbrolllasý koná kmet, 
když za jeseni' II sadě štípek útlý sadí, 
byť, jara že se dočká, nemoh pOllědět, 
a tím i těšiti se z práce SIlOjí zdaru, 
že strom se rozzelená II listí lepočaru, 
že tryskne II kllěty, zllážní II plodů kráse, 
jIž posléz IIděčně k nohám kmetu střase. 

lYe, liše to nellí, lIědomí lIšak jemu zbÝllá, 
že dětem ku prospěchu bude jeho čin, 
a památka že jeho i pak bude žilla, 
až hospodařit bude jeho syna syn, 
a ten že po lIětlličce štěpu něžně IIztáhne paži, 
kdys II kllět se zahledí, řka: jak ta lIůně blaží!, 
a opojen pak lehne k spadlé kllětů lIůni, 
jež růžemi a sněhem kol štěpu se sluní., 

Však možno též, že strůmek neujme se ani, 
že bude nutno lIysadit jej zas a zas, 
to učiní kmet bdělý lIždycky bez lIáhání, 
až IIroste II zem a, listí nakadeří IIlas; 
i pak jej bude třeba ochraňollat bděle, 
vzdor bouři lIichrů, mrazu, záští nepřítele, 
jež krutěji nad živly nejdrallější IIzlétá 
a dílo lidské práce druhdy II zkázu smetá, 

I práce národní jest takým štěpem II sadu, 
jenž opatrollán, střežen, růst má II šíř i lIýŠ, 
by kllětů pŮllabem se ollil II družném ladu 
a skytal plody sladké, skytal stínu tiš, 
v níž odpočinutí jest po práci tak milé, 

Jen žel, že záští hrozí jemu uzallilé, 
chtíc zničit jej a sdrásat kllěty jeho sllěží. _ 
.o, kéž jej naše paž jak oko II hlallě střeží! 
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Slavný výbore! 

. Ž~dáte mne, abych podal Vám zprávu o intencích, které
mne p~:d, 20 le!y v~dly ~ založení Národní jednoty a o jejích 
prvo'poc~tcIch: HIstOI'lI vzmku a počátku jednoty nejlépe lze se
znatI z casopIsů "O,!'la" a "Orlice", které v roku 1885 knihkupec
~ l~~kl~datel p. ~m. Solc v Telči vydával a k jejichž zakladatelům 
I p':~spIv~telům Jsem ~ak~ :r:áležel. Pro ~ejich založf!ní mluvily tytéž. 
pncmy, Jako pro zal.ozem Jednoty. DačIcko, Jemnicko, Znojemsko,. 
n;o.r.~Kl'Umlo".sk,o, JIhlavsko vypadalo před 20 lety jinak než dnes. 
~. fVm, pro~olam. zakladatel? Jednoty nepraví neoprávněně, že. 
Jlho~apadm kraje moravske byly tehdy ohroženy výbojnou ger
mamsací, že byly pohříženy v hluboký spánek národní netečnosti 
a duš~vní zanedbalosti, hlavně pak že byly zatíženy krutým 
hmotnlm ne~o~tatk~m, a hospodářskou neuvědomělostí. 1'6 přední 
znatele pomeru a lIde uvědomělí v celém kraji cítili všichni a 
pomýšleli na nápravu.' . 

. Na ~?~~ad ~?ho upozorňuji jen na článek v pražském časo-
pIse, "Poh~Ik v CIS. 25~. z~ d~e 1~. září 1885, ve kterém byly 
.podany navrhy k orgamsacl narodm na Moravě. ° tomto mÍ-vrhu 
Jsem, referoval v č~s. 9 .. časopisu "Orla" r. 1. (15. října 1885) a 
pou~az~v ~a hlas casop~s~ "Kroměřížsk~ Noviny", které se pro. 
zalo:en~~apadomorav?ke Jednoty v~YSIO:'lly, prvé jsem odporu čil 
zaloz,em ledno~r V's.~ sldlem v Telcl, maje zakládání jednoty ná
rodp: z~ důlezlt,eJ.sl.a tehdy za snadnějši než zakládání jednot 
pohtIckyc~. ObratIl v Jsem se tehdy na všechny povolané činitele. 
na v~orfl:ve a hlavn.e. na známé pracovníky v jihozápadní Moravě. 
a. ~~lCh~I se VYSI~vIh pro založení jednoty. Jak vidno, nebyl jsem 
mCIm Jmý~, nez vykonavatelem toho, čehož, abych tak řekl, 
nutnost Jezela v srdcích všech .. Již dne 23. února 1886 ,konala 
se za, 'pi'e~sednic~ví. Dr. Josefa Sobotky důvěrná schůze a usneseno 
k zal'lzem nutne Jednoty pi'ikročiti. Vypracovány a schváleny 
stanovy, takž: v I?onděl~ ~ne 26. ~ubna 1886 o 11/

2 
hodině od

poledne v m~stske radmcI v TelČI konána byla ustavující valná 
~~?mag.a za uča~tenství 117 členů z Telče, Dačic, Tteště, Nové
RIse, Zeletavy, :studené, Mrákotína, Jemnice, Jihlavy, Znojma a.. 

'( , ~~- :-I""'''''I-~~~-~ -~ -~~ 
l -= -= 
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Velkého Meziříčí. Při ustavující schůzi podával jsem zprávu o 
zai'Ízení jednoty. Jest otištěna v 10. čísle 2. ročníku, "Orla" 
(1. května 1886). Z řeči této uvedu jen tato místa: "Těžkého 
porušení národních povinností by se dopustil ten, kdo by vnášeti 
chtěl do jednoty cíle osobní slávy a ziskuchtivosti, a každý takový 
pokus musil by zmařen býti v zárodku, ať by pocházel odkudkoli, 
neboť l::y byl počátkem smrti a rozkladu jednoty, která však za 
hlavní účel má život, práci, organisaci. Ne jednotlivé osobě nebo 
některým osobám sloužiti bude jednota, ale všemu českému lidu 
na jihozápadě moravskfm: ne pro jedno místo zřízena jest jednota, 
ale pro celý jihozápadní kraj. Duch vzájemné pospolitosti, duch 
nad osobnostmi a místní neshody vysoko povznesený, duch jen 
k nejvyšším a skutečným národním poti'ebám hledící, duch ne
sobecký vládnouti musí těmi, kdož budou povoláni státi v čele. 
Ukazoval jsem dále, že jednota naše není jen národní a ylaste
necká. ale že má i čistě humanní a mravní cíl, na to jen kladl 
důraz, že musí šířiti onu vznešenou pravou osvětu, která doko
nalost lidskou nevidí jen a jen v pouhých vědomostech, ale 
i v čisté, ryzÍ mravní povaze. Proto jsem si přál, aby naše jednota 
se nesla duchem pravého lidumilného křesťanství a aby jí byly 
posvátny pevné základy pravé a skutečné zbožnosti i nábožnosti. 
Takové dary dával jsem jednotě do vínku a mohu říci, že slova 
moje nalezla souhlas. Opakují se ovšem i v povolání, kterým 
se zakladatelé jednoty s předními poslanci a jinými vynikajícími 
muži obrátili k národu. Jest otištěno v témž čísle "Orla", kde 
jest zpráva o ustavující valné hromadě. 

První výbor čítal 20 členů; z Telče bylo jich 10 (já, MUDr. 
Em. Krupička, prof. Martinek, obchodník, B. Petzl, obchodník, 
Jos. Pospíchal, obecní radní, V. Povolný, děkan, Fr. Plhal, advokát, 
JUDr. J. Sobotka, správce, Em.v Srp a knihkupec Em. Solc), dále 
zvoleni do výboru MUDr. J. Cermák z Velkého Meziříčí, JUDr . 
V. Faber. advokát v Dačicích, J. Gruss, farář v Mrákotíně, 
F. Hriss, starosta v Nové Říši, JUDr. V. Kaláb, advokát v Novém 
Městě, JUDr. J. Kofránek, advokát v Třebíči, MUDr. J. Konarovský, 
lékař v Třešti, J. F. Kubeš, starosta v Ti'E'bíči, JUDr. K. Malát, 
advokát v Jihlavě a J. Lacina, majitel domu ve Znojmě. Prvním 
předsedou jednoty byl Dr. Sobotka, místopředsedou MUDr. 
Krupička, jedIJ.atelem já, pokladníkem prof. Martínek a zapiso
vatelem Em. Solc. 

Chci jen ještě se zmíniti, proč ústřední sídlo nebylo dáno 
do Brna. Opakuji, co stálo v 1. čísle 1. roč. "Orlice" (8. března 
1886): "Osamocení našeho jihozápadu, vzdálenost naše od města 
Brna - to vše samo o sobě vyžadovalo, aby do Brna sídlo 
ústřední naší jednoty kladeno nebylo, má-li jednota míti budouc
nost. Mimo to v Brně starostmi politickými vůbec, péčemi o 
rozvoj národní města Brua samého zvláště jsou a musí tak. býti 
zaměstnáni, že nemohou síly své věnovati starostem o ostatní 
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kraje moravské, aniť by tam sami ku zdolání veškeré práce své 
ví<:e ještě platných sil potřebovali." 

Výbor usta~!.v. se započal ihned svoji činnost. Co vše učinil, 
~ tom nebud~ ~Irlh~ ~lov: ,Pod~vají o tom důkaz výroční zprávy 
tJske,m vydane, Jak~z I hOJne zpravy.v časopisech "Orel" a "Orlice", 
~~ere s~ st.?-ly . organem spolku. JiŽ na konci druhého roku své 
clll.no~b m~la Jed:r;ota 47 od~orů v hejmanství Dačickém, Husto
pe.cske~, Jlhl~vs~em, (město I venk~v), Mor.-Krumlovském, Novo
!llestskem, Treblčskem, Velko-Mezlříčském, Znojemském (město 
I ven~ov) a Akademický odbor v Praze. 

~koda: že n.emoh~, šířiti. o .všech pracovnících v jednotě, 
hlavne o, obet~vosh a nezIstnosb, s Jakou někteří členové pracovali. 
Vzpom:nme, ze nebylo . žel~zni?:r;ího spojení v hejtmanství Dači
~kem, ze všu?-e se musIlo JezdItI vozmo v letě v zimě, za pohody 
: nepoh~dy, ze .do ~a,ž~ého místa jezdívali 3 i 4 členové výboru, 
ze se ph, or?,amsovam Jednoty všechny tyto jízdy a pobyt konaly 
na. vlastm .ut~aty_ ~le za to byla to milá podívaná na život, 
ruch. a nadsem, ktere tehdy hlavně bylo na Dačicku a i částečně 
~a JIhla. vsku. Všechny. stavy byly. p~ác.e té účastny, rolnictvo, 
Ien::s!mc.tvo, . ob~~odmctv~, katolIc~e I evangelické kněžstvo, 
z:,laste vsak, Ja~ pz, ~ehdy Jse~ ~desl pověděl, velmi mile pfIso
bIlo tehdy znacne ucastenstvI narodního učitelstva za kteréžto 
poroz~~ě~~ národní .prá~ia s~é~u kulturnímu úk~lu zasluhuje 
te~deJsI ?cltelstvo .veskere l!znam. Kdo zná vývoj našich poměrů 
v~adnouCIch po n~s.em passlvním odporu proti přijatým školským 
z~konfIm, POSOUdl, Jak tato kulturní práce uvědomělého učitelstva 
p~'ed 20 lety. blaživě působila! Já na tuto dohu vzpomínám velmi, 
:-ad. P,oznal Js.em kraj, p.oznal jsem lid, nabyl jsem velkých zku
se:r;o~tI, opr~vIl. ve velmI mnohém své názory, od romantického 
snen~ u va?en J~em . byl, ve s~utečný. živ~t a poznal, jaký jest 
rozdll mezI smelýml napady I bouřhvvml výpady a plodnou 
sku!ečnou prací. .ťráci v jednotě jsem s~ věnoval s tělem i duší 
a venoval Jsem JI všechen svůj volný čas. 
• ~~.dn~t.a naše se utěšeně šířila. Ale já brzy začal poznávati. 
ze ~ ~Irem Jednoty v Telči nestačíme. Nemohli jsme stačiti časem 
p8I~eZl, zkušenostm~ a vě.~9n:o.stmi. Ne~osta~ek železničního spo~ 
Jem n:dovoloval nam zaJlzdeh do vzdaleněJších míst a přece na 
oso?mm s~y~u tak mnoho záleželo. Na založení jistých podniků 
pO,trebovah Jsme peněz, a těch bylo nedostatek, neboť mnohá 
:nest~, kruh] z,ám~žné, ye?ěžní ?stavy nepodporovaly nás tak, 
Jak Jsme ocekavah. ObjeVila se I žárlivost některá větší města 
necht~la přip?jo,vati se k malé Telči. Ale hlavní věc: začaly se 
hlavne. na poh naro~ohospodářském objevovati otázky, ve.kterých 
by~o t:~ba <:tlb?rnych znal,ců a těch jsme neměli. Nejlepší vůle, 
neJlepsl, nadsem nenahradl nedostatek vědomostí a zkušeností 
v ota~kach ?dbornýc? ~á ~ak~ pr~fessor moderní filologie, jehož 
hlavm pracI byla hterarm lnstone a aesthetika, nemohl jsem 
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stačiti v různých otázkách tak speciálních, jaké se .začaly vys~y
tovati. A nepřítelem všech frásí stal j,s~m se velmI, brzy. Zatll~ 
začaly se ozývati hlasy o založ,8I!í třetI .Jedn,oty ~e sIdlem v Brne 
a bylo také jednáno.o přenesem ustředm?o sldla J~dnoty, do Brna. 
Jelikož byla potřeba nevyhnutelná" a~y J~dnota me~~ sveho vl~s!~ 

'1 o u' ředníka poněvadž ke zdolam prace nestaclla sebe vetsl 
nl1, . d ' " B 
obětavost členů výboru ústředního:. po vYJe, ?a,vam s rnem, 
kam jsem se osobně odebral, uznal Jsem z vaznych důvodů ,za 
nutné, aby sídlo jednoty přeneseno. bXlo, do Brna. ,Po tu~em 
odporu mnohých mých přátel a velmi v.a~~lych pracovmk~ v Jed
notě ústřední výbor i valná hromada vetslll~u ~uznala me důvody 
a sídlo Národní jednoty přeneseno bylo ~ 1 elce ~o. 1?n~a. 

Tolik si dovoluji na ctěný Váš dopiS odp?:redeh, Jsa hotov 
a ochoten i jiná vysvětlení dle přání Vám sdělItI. 

Znamenám se s úctou 

V Novém Městě dne 2. června 1906. 

Moravané! Čechové! 

oddaný 
Leander Čech. 

Předstupujíce pi'ed Vás, vyzýyáme Vás, abyst:: se súčastnili 
vlastenecké práce, tiché, ale plodne, kterou sp~1 ečn~. chcem~. pod
nikati na duševní, národní a hmotné zvelebel1l kraJll1 na Jihu a 
západě Moravy! . _, , ,_ 

Když v život byly vstoupIly v Cecha(~h ,,?aro~l1l Jed~ota 
pošumavská" a později "Národní jednota severoc,eska": ~dyz na 
Moravě utvorila se s podobným programem "narodl1l J~dn?ta 
pro východní Moravu" - cítil to, kaž~t. z nás ihned v, srd~1 sv:em. 
jak nutným a p~ospěšný~,. ba 1?~'lmo, JIZ n,evyh.nutelnym J,est za
ložení podobné Jednoty tez pro ]lhozapa?l1l kraje moravske, ohro~ 
žené výbojnou germanisaci., pohří~ené, Ještě namno~e v hl~boky 
spánek národní netečnostI a dusevl1l zanedbal,~stI, hlavne .pak 
tížené kru~ým hmotným nedostatke~, a hospodars.~o.~ neuve~o
mělosti. Cím blahodárněji dosavadl1l Jednoty rozvlJeJI syou Cll1~ 
nost, tím důrazněji se nám vnucuje přesvědče:r;í .. že Jest n.aš~ 
povinností, abychom podobntm směrem ~~~.oPlh s~ spolecne 
práce v našich ohrožených a Ještě zanedbaneJslch kraJmach mo-
ravských. - A práce té na nás čeká mnoho! " ,_ 

Obrovská tedy, ale zárov~ň. vděčná prác~. v ,hoJn~ mlfe se 
nabízí každému pravému vlastImIlu! Dobrý zaJlste a vseho š~e
chetného a velkého schopný lid obývá vísky n~~e, a. čeká Jen 
těch, kdož pravým Zpllsobem doved~u promlUVItI ~ nemu a vho· 
diti v srdce jeho pravou plodnou llskru, aby z m vyrostla po-



chodeň národní uvědomělosti a vzdělanosti. Šířiti pravou osvětu, 
zničiti znemravňující vlivy a učiniti takto na skálopevných mrav
ních zásadách sebevědomý, vzdělaný lid - zdaž může býti pro 
šlechetného vlastence snahy a práce vznešenější? A na druhé 
straně odstraňovati rostoucí a vzmáhající se bídu a nouzi; oži
vovati průmysl a obchod, obstarávati práci a výživu zbědova
nému a utýranému lidu - zdaž nad to úkolu lidumilnějšího? 
A konečně čeliti výbojné germanisaci zachovávati národu našemu 
dítky, jež berou a odnárodňují se nám - zdaž nad to cíle vla
stenečtějšího ? 

A takové práce u nás jest potřeba největší. Nuže my vše 
to znajíce a vidouce stále víc a více klesati náš jihozápád v každé 
příčině, nemohli jsme déle odkládati s jediným možným pro
středkem, jak doufáme, pomoci a spásy a založili jsme pro jiho
západní kraje moravské 

"Národní jednotu pro jihozápadní Moravu", 

jejímž účelem jest přispívati ku národnímu, duševnímu a hmot
nému zvelebení krajin na jihu a západu Moravy, hlavně v býva
lých krajích jihlavském a znojemském. 

Stanovy jednoty této byly vys. c. k. ministerstvem vnitra 
schváleny a spolek řádně se ustaviv činnost svou již započal. 

Za tou příčinou vyzýváme veškeré věrné syny národa če
ského, jimž na srdci leží národní, duševní a hmotné blaho ohro
žených a zanedbaných dosud krajů moravských, aby přistu
pováním svým k jednotě té osvědčili lásku k vlasti a národu 
příchylnost svou k slabším a ohroženějším bratřím svým! Voláme 
nejen k synům národa českého na Moravě, ale i ve Slezsku a 
hlavně ive slavném království českém. jakožto k bratrům starším 
a silnějším, kteří ještě nikdy nezapřeli nám svého bratrství. 

A tak sp'oléhajíce na účinnou podporu všech vlasteneckých 
a obětavých Cechů s dobrými nadějemi pohlížíme do budoucna, 
pevně jsouce přesvědčeni, že, ač těžkou a nesnadnou podstupu
jeme práci, zdárných se doděláme výsledků, neboť můžeme za
jisté vysloviti přesvědčení, že zakotví se v srdcích všech čistá. 
nezištná a obětavá chuť ku práci pro blaho lidu našeho, že ná
rodní jednota pro jihozápadní Moravu se stane milou a drahou 
všem! 

A tak dá Bůh, že dílo naše bude požehnáno, že poctivá 
práce a snahy naše provázeny budou šťastným výsledkem, že 
kulturní snahy naší jednoty ovoce a požehnání přinesou českému 
lidu na Moravě. 

Kéž do roku není v jihozápadním kraji Moravy jediné obce 
české, kde_ by ještě scházel místní odbor nasÍ jednoty. 

Dáno v Telči v dubnu 1886. 

Zakladatelé "Národní jednoty pro jihozáp. Moravu": 
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Následuje 177 podpisů, jednak pp. poslanců zemských a 
říšských, jednak pp. starostů v obcích jihozápadní Moravy a 
ostatních čelnějších mužů jihozápadní Moravy. 

První schůze ústředního výboru Národní jed
not y pro jih o z á pad niM o I' a v u. 

Hned po skončené valné hromadě sešel se ústřední výbor 
ku schůzi, aby zvolil své funkcionáře. Byli pak jednohlasně 
zvoleni: 

Předsedou: J. U. Dr. JOsef Sobotka, zemský poslanec a 
advokát v Telči, místopředsedou: MUDr. Em. Krupička,obvodní 
lékař v Telči, jednatelem: L. Cech,prof. v Telči, pokledníkem: 
V. Martínek, professor v Telči, zapisovatelem: Em. Solc, re
daktor v Telči. 

Zpráva o zřízení Národní jednoty pro jihozápadní Mo
ravu v Telči, 

kterou při valné hromadě ustav~jící dne 26. dubna přednesl 
prof. L. Cech. 

Velectěné shromáždění! 

Maje podati Vám 'zprávu o zřízení Národní jednoty pro 
jihozápadní Moravu nebudu široce hovořiti o neutěšených :p~: 
měrech národnosti naší v celém tom značném obvodu, JeJz 
obsáhnouti má činnost spolku našeho. Jsouť zajisté dostatečně 
známy těm, kdož poněkud jen blíže p!ihlíželi a vŠímali" si n~šeho 
národního života, a bylo často o 111ch mluveno Y casoplsech 
veřejných. Nedostatek národního vědomí, národní stateč
nosti a uvědomělosti, znemravnělé odrodilství, nedostatek vzdě
lanosti ve všech vrstvách, nedostatek intelligence s jedné strany 
a na druhé straně v četných kr&jích velká a ohromná. bída se 
všemi svými příčinami i následky ohromnou tíhou spadá na život 
náš národní v našem kraji a dusí veškeren jeho čilejší rozvoj. 
Soukromé dopisy, které z nejrůznějších stran byly zařizujícího 
výboru došly, často až bolestnými výjevy dokládají a dotvrzují 
neveselou tuto skutečnost, a vše dokazuje pádnými důvody, že 
potřeba jest nejvyšší, aby se hledělo odpomáhati narodně spole
čenským těmto neduhům, a aby se přispívalo ku pomoci národ
nímu, duševnímu i hmotnému zvelebení svým časem historicky 
památných a zámožných krajů. Již tehdy, kdy založena byla 
jednota Pošumavská, pretřásána otázka zříditi podobnou jednotu 
i pro naše krajiny. Avsak veliká obtížnost podjatého úkolu zra
zovala mnohé a hlavně ten citelnv nedostatek bližšího mezi 
vlastenci kraje' našeho spojení nedal' vzrůstati a ve skutek vejíti 
myšlence obsahlé, a tak zatím sešlo s podniku toho. Když mezi 
tím ztízeny byly Národní jednota severočeská a severovýchodní 
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morav:sk~, tu se o této otázce znovu počalo mluviti, a sice veřejně 
v novmach. Byly to pak především "Kroměi'ížské Noviny", které 
přímo vyzvaly kruhy brněnské, aby se postaraly o ztízení Národní 
Jednoty i pro kraje jihozápadní. Po nich .Mor. Orlice" o témže ~ 
předmětě jednala a rovněž v místním časopise teleckém .Orlu" 
otázka ta byla přeU'ásána. Než jak bohužel u nás na Moravě 
čas!ěji s~ d~je, dobrá m:yšle~ka stále zůstávala jen na papíře, 
ku pr,akbckemu ,provedem mkdo se, neměl. Usneseno tedy ve 
S~hůZI . dI?e, 23. unor~ ,konané,.ve zdejší Obc~nské ~esedě, aby 
pt~s vsehke naskytuJlCI se obtlze a nesnadnostI přece Jen konečně 
přIkročeno bylo ku zřízení Národní jednoty s úsh'edním sídlem 
v Telři. Zdělány tudíž stanovy dle stanov všech tří dosavadních 
j~~,not, o~ .. nichž, se ?t~novy naš,e v kusech hlavních i podstatných 
mClm nehSJ. Zatlzem Jednoty teto bylo nyní oznámeno do všech 
čelných měst našeho jihozápadu a všem vynikajícím vlastencům 
n~~ic? kraj~, j.~k,Ož i p!edsedovi moravského klubu po'slaneckého 
a Jmym vymkaJlclm muzům našeho národa. Nuže, kterak myšlenka 
naše byla skutečně vzata ze srdce a mysli všech našincův, o tom 
d~razně s~ědčí ta zajisté radostná a potěšující okolnost, že téměř 
vsude myslenka tato se potkala se souhlasem, a že ze všech 
měst přihlásili se vlastenci, kteří jakožto zakladatelé podepsali 
provolání, kterým naše jednota po dnešním svém ustanovení na 
celou českou veřejnost o podporu a přízeň se hodlá obrátiti. 
A . tak tedy. o zdárný rozkvět jednoty pracovati budou vlastenci 
n~Jen z ~ašlc.h měst sousednjch, Třebíče, Jihlavy, Znojma, Jem-
mce, Daclc, Zeletavy, Nové Ríše, Ti'eště, Studené, ale i z míst 
yzdálenějších, jako z By.;;třice nad Pernštýnem, Nového Města, 
Zďáru, Vel. Meziříčí, Křižanova, jakož i jiných četných míst. 

N emoha vypočísti všech vlasteneckých našincův ktetí velmi 
srdečn.ými pří.l?i~y uznali. nutnost jednoty naší, přip'omínám, že 
to bylI, muzove Jako dr. Srom, dr. Mezník, dr. Tuček, prof. Bartoš 
a ~n. ~. v. Rovněž i naše casopisectvo rozhodně podporovalo 
vzmk Jednoty naší a zajisté i na dále podpory své neodepře. 
Neméně příznivým zjevem jest, že i akademické naše studentstvo 
moravské nabídlo své služby zai'izujícímu výboru a že oznámilo 
utvOi'ení akademického místního odboru v Praze. Podobně i rol
nictvo jest nakloněno naší jednotě a druhý již oznámený místní 
odbor v Ur?anově se velkou většinou skládá jen z uvědomělého 
našeho rolmctva. Jakkoli všichni tito činitelé u vědomí, že konají 
pouze svou vlasteneckou povinnost, nečiní zajisté nároků na 
zvláštní díkYl nemohu přec opomenouti toho a vysloviti jest mi 
za výbor zatizující díkůplné uznání za toto potěšitelné zajisté 
znamení kladené do vínku mladé a dalekosáhlé naší jednoty. 

Za takových okolností, když vys. c. k. ministerstvo vnitra 
v ~á~onité lhůtě neučinilo žádných námitek proti stanovám jednoty 
schvalených výnosem vys, c. k. ministerstva ze dne 13. dubna 
b. r. mohl -výbor zařizující s myslí nesklíčenou svolali dnešní 

-11-

valnou hromadu, kterou konečně spOlek. žá~oucí. ~e s~ute~ný 
život vchází. A i tatO valná hromada ta,k ~etne n~vshv~na, to!~ka 
cizími hosty z blízka i daleka, zástUpCI vsech narodmch naslch 
vrstev, jež jmenem zařizujícího výboru vítám vř~le v ~aš~I? kruh~, 
jest zárukou, že s prospěchem bude pra?Ovatl no:,y n~s spolek: 

Vyčerpal jsem tí~to krát~o~. zp:av~ o Zllzem .narOd?l 
jednoty, než dovol~e ml! aby"ch Jest~ ~e~?h.k~ slov~ sm~l obte
žovat trpělivost VaŠI. ChCI tobz odpovedeh Jeste na ~e~ter~ ob::vy,. 
které mi v listech některých· byly sděleny a ~a JeJIchz muzne 
otevřené pronesení jen povinný dík musím vzdátI',Bylo vysloven?: 
že Telč chce sobě vyhraditi jakýsi abych řekl prlmat a ro~hodcl 
stanovisko nad městy ostatními, že obavy jsou p~ed terorIsmen~ 
a pašovstvím. Není tomu takl Obavy ty~o ?dstr~m stanovy, ktere 
jakmile budou vytištěny, dostano~. se ,~tenyn;t p~nů~ čle~ům do 
ruky a: z nichž ~lavI:í k.~~y. byly J,IZ t:z v mlstmm ca~oplse Orlu 
uveřejněny. Jeshť neJvyssI ll1stancI naseho spol~u ;ralna ~r ~m~da. 
Ale při každé z příštích valných ,hro~ad ~a SIce ~azd~ c~en 
právo rokovati, ale hlasovati budou Jer: z::stuI!(;ove mlstn,lch 
odborů, jejichžto počet se řídí dl~ poct~, .cl~nu toho ,kte~eh~ 
odboru. Nuže Telč sama též mUSI utvontI Jen t~kovy ~1~tl1l 
odbor a bude tudíž při každé přÍští valné. hr~,made;,r?vn~~ Jen 
zastoupena určitým dle počtu členů na m p~lpada]lClm clslem 
zástupců. Nuže a tato valná hromada r?zh?duJe dle § 17. sta~o: 
o všech návrzích ústředního výboru a nustmch odborů. ye sprave 
jednoty tedy měrou značnou se súčastní tJ:to ~ístm. odbory, 
které samy volí sobě své předs,tav~nst~o a Jemu: znacný o~or 
působnosti přidělen, neboť podavab ~~~rhy. o ve. cech ?utny.c~ 
dobra a blaha vlastního místa se týka)ICICh Jest predevslm veel 
jeho. Není! proto možno, aby takto ~estav~ná valn~ hromada 
nedbala oprávněných přán,í toho _ kte~e~o n:lst~. MI~O, ~o dle 
§ 23. v jednotliVých okreslch můze ustredm vybor zndlh s~,o~ 
důvěrníků, jemuz se důležit~ ~áleži~osti okresu ~?ho, se týkaJlťl 
podávají se k uvážení a pod,am z~rav. Z. t?ho t?S,I,m J~st patrn?, 
že ve správě jednoty se sučastm skutecne cely ]lhozapad ~ ze 
nemohou při dobré a snaživé vůli i kontrole členů s,a~ych del~tI 
se. žádné přehmaty, Celá přednost, kte~ou ::r:elč ,m~, Jest ta, ~~ 
tedy 10 členů výboru ústředního mUSl mltI sve sldlo v Telel, 
jakožto v ústředním sídle jednoty. Avša~ tuším t::to pře,dnost se 
dostatečně vyváží velkou zodpovědnostI, kterou cIenove vý?Or~l 
v Telči sídlící na se berou. Jim na prvním místě ~ude dokazatJ, 
zda jsou schopni i obětavosti, aby veliké~u ú~olu,Jednoty vyh.?
věli. Všeliký větší nebo menší zdar, neb 1 nezdal' l~dn~tr Sp~CI
vati bude ne ovšem jedině, ale hlavně též na bedra(;~ JeJI~h, Je~ . 
o to se musí jednati, aby ~ůvěru v n~. klad.en,ou ~?~~ udrzovah, 
ale i stálé šíření dllvěry v Jednotu naSI moz~ym .cll1lh. S~ad se 
mi naskytne příležitost, promluviti ještě,o důlež~tos~l ,::ýboru ?-střed~ 
ního vůbec, na tom místě jsem ehtěl Jen dokazatJ, ze tuto JakOUSI 
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přednost Telče,_ že jest ~střed,ním sídlem" ú~lně vyváží zodpo
vědnost, kterouz na se bere. Jl bude dokazah, zda skutečně se 
hodí za sídlo ústřední, ~í. na, tom bude muset býti záleženo, aby 
jednoho dne nemohl byh dan na denní pořádek valné hromady 
oprávněný a ospravedlněný návrh na změnu § 1. stanov na 
změnu ústředního sídla jednoty. ' 

. A z, t?h~ patrně .vysvítá, že ústřednímu výboru na srdci 
ležeh_ mU,sl Je,dl,ne zdar Jednoty, který hlavně spočívá ve skutečné 
a ob.etav.~ pracI" aby skutečně veškeré národní, duševní a hmotné 
po~~ry J~~u a zapadu dŮ,~la~n.ě byly seznán~ a aby všeho bylo 
pOU_ZltO, CI~l by !ze ~:ylo prlspeh ku povznesem národního vědomí, 
osvety a narodmho zIvota vůbec a ku zvelebení rolni ctví řemesel 
průmyslu a obch?du ~vláště. A jako myšlenka zNditi' Národní 
Jednot.u, t~to vzmkla Je,n z nutné potf'eby vlastenecké a jen 
z n:y~h laskou,.k _,vlash. horoucně. prodchnutých, tak i na dále n: USI Jednot~ byh nzena Jen touto ČIstou a nezištnou vlasteneckou 
l~skou a .obeta~ostí. Velectění pánové! Těžkého porušení nároa
~l.lch pov~nnosh by se dopustil ten, kdo by vnášeti chtěl do 
Jedn.oty crIl' o~obní .s~ávy ~ ziskuchtivosti, a každý takový pokus 
musIl _~y zmaren byh.v zarodku, ať by pocházel odkudkoli, neboť 
~~ poca!ke~ byl sm:t~ a rozkl~du. jednoty, která však za hlavní 
uc_~l ma. ~IVOt, pl'aCl, orgamsacI. Jsouť politické záležitosti 
z . cmnosh J,e~~oty vylo~čeny, různost politických mínění nemůže 
m~o~u bra~llh, aby v Jednotě naší nepracoval a v čisté národní 
pracl n:můze a nesmí mezi námi býti sporu. Ne jednotlivé osobě 
~ebo ne~!erÝT? osobám sloužiti bude jednota, ale všemu českému 
~Idu na ]Ihozapadě moravském; ne pro jedno místo zřízena jest 
Je dJ?-ota, ale pro celý jihozápadní kraj. Duch vzájemné pospoli
tosti, ~uch na~ o:??ností a míslní neshody vysoko povznesený, 
duch Jen k neJvysslm a skutečným národním potřebám hledící 
du~h nesobe~~ý ,vládno,uti musí těmi, kdož budou povoláni státi 
v cele. A Za]Iste mluvlm z: přesvědčení vašeho, kteří dnes zcela 
svob?dnou ,volbo~ z:olít~ Sl pf'e~stavenstvo jednoty, jestliže k bu
douclmu ,vyboru ustrednunu volam, aby právě tyto zásady mnou 
pro~e~ene,~zal za hl~vní .vodítko své činnosti, aby snad veš ke
rymI ]~h~ ?Uly a pracemI se vznášela tato čistě a ryze ideální 
snaha Jedm:ho národního prospěchu. . 

!edy, Jen n~~o~ní _ a vlasten~cká jest naše jednota. Ale spo
lek nas ma rovnez clste humanm a mrávní cíl. Mravní v širokém 
slo".a ,významu. Zřizování škol, opatřování levného úvěru podpo
r?Va~lm ~motným o~chodníkův, ~ívnostníkův, řemeslníkft, a Jiné 
clstohdske snahy vloz:ny mu za ukol. Avšak i povznesení osvěty 
napsal na prapor 5VŮJ, ovšem osvěty pravé. vznešené té osvěty 
kter~ . dO_~OI~alos~ lidskou. nevidí jen a jen v pouhých vědomoste~h: 
~le I v cl:!l' r!.zl" mr~vm povaze. A tak i povinností bude naSI 
Jednoty te,z pnSpllíatl k utvoření ryzích a statecnýchmravních 
povah, skalopevných, neoblomných charakterů a veškerou svojí 

- 13-

mocí k tomu hledětí, aby znemravňující živly,. tak těžce nas 
národní život ohrožující, co nejméně lidu našemu mohly býti na 
újmu. Pročež i duchem pravého lidumilného křesťanství se naše 
jednota ponese a posvátnými jí budou pevné základy pravé a 
skutečné zbožnosti a nábožnosti! 

Tímto tedy vznešeným směrem aby se naše jednota nesla, 
toť cílem bylo naší jednoty zařizovatelů. Takový i já mysli své na
kreslil sobě obraz o činnosti její, apřál bych sobě, aby výbor ústřední, 
vámi zvolený, tento cíl měl na mysli. Přikročíme nyní k volbě 
výboru ústředního, výboru, na něhož čeká velká zodpovědnost 
a velká práce. O tuto nouzi míti nebude, kamkoli se rozhlédneme, 
všude naskýtá se jí dost a dosti. Národní jednota naše jest 
jednotou práce; ale právě proto, mimo ústřední výbor, mimo 
místní odbory a jich představenstva ku práci této mnozí a mnozí 
členové musí býti přivoláni. Nikdo se nebude moci vymlouvati, 
já chci a chtěl pracovati, ale nebyla mí dána příležitost. Vždyť 
právě organisace práce národní jest této jednoty matkou. I užije 
zajisté ústtední výbor v plné míře § 23., dle něhož se ustaviti 
může ve zvláštní skupiny a povolati do nich odborníky, tudíž 
všechny ty, kdož práci národní se věnovati chtějí. Zřídíti odbor 
národní,knihovní, školský, živnostenský, národohospodářský a jiné, 
toť bude nucen zajisté učiniti hned, a zde tedy kdo míní a chce 
súčastniti se práce, milerád bude vítán, a jest si jen přáti, aby 
důkladných, soudných, rozvážných a skutečných pracovníků nalezlo 
se množství hojné, aby chuť k práci nezištné a obětavé se za
kotvila u všech členů jednoty, by takto účelu jejího bylo dosa
ženo a zařízení její skutečně bylo tím, čím každý si přeje, aby 
bylo skutečným totiž požehnáním a dobrodiním pro náš kraj. 
Nelekejme se velikosti záměrů svých; roste člověk se svými 
záměry, praví básník a proto bez obavy s chutí a rozvahou 
k záměrům vznešeným. VZEomínejme, ŽP na :Moravě zanedbána 
byla celá ta doba, která v Cechách nazývá se vzkříšením českého 
národa, ta doba, kdy nejen velicí Jungmanové, ale i vlastenečtí 
Plankové s úspěchem pracovali na rozkvět českého lidu, a že na 
Moravě ta doba doháněna a dohoněna býti musí. Blaho naší 
vlasti, blaho našeho národa, toť přání všech zakotvené v hlubi
nách našeho srdce, toť osa, kolem níž se život náš točí. To na 
zřeteli mějž též naše jednota, jsouc jednou ku blahu tomu cestou, 
- toto blaho budiž cílem budoucích místních odborů, budiž 
vůdčí hvězdou. těm, kdož do výboru ústředního budou voleni, 
a kteří "lova moje mrtvá proměniti musí v čin, jímž jedině řiďtež 
se nyní i vy, velectění pánové, při volbě, ,kterou konati bude. 
A v tomto znamení zvítězíme zajisté. (Z čas. "Orel" v Telči z 1'/5.1886.) 
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Dvacet let činnosti Národní jedn. pro j2. Morayu. 
I. Činnost organisační. 

a) Organisace spolková. 
1886-1887. 

Ústřed~í výbor zvolený valnou hromadou dne 26. dubna 
1886 sestavil se takto: předsedou JUDr. Jos. Sobotka místo-

. ptE:dsedou MUDr. Em. Krupička, jednatelem prof. Leand~r Čech 
P?kladnikem prof. V. ,Martínek, zapisovatelem Em. Šolc, knihkupec; 
vyb,ory: Fr. Plhal, dekan, V. Povolný, tajemník záložny, Em. Srp, 
spravce velkostatku, Jos. Pospíchal, obchodník, B. Petzl, obchodník 
- ve~mě~ ,z Telče, a. dále venkovští členové: J. Gruss, farář 
v Mrakotme, Frant Hrys, starosta a obchodník v Nové Říši 
MUDr. ,Konarovský v Třešti, JUDr. K. Malát v Jihlavě, JUDr: 
J. Ko~.ranek a J. F Kubeš, starosta v Třebíči, J. Lacina, měšťan 
a n]aJ Ite,1 domu ve Znojmě, JUDr. V. Faber v Da6cích, MUDr. 
J. Cermak a JUDr V. Kaláb ve Velkém Meziříčí. 

V: smysl~ ~ 22. sta~o~ výbor zvolil též náhradníky, kteří 
oehotl!e a. horhve se. podjalI čestného povolání a pracovali ve 
prospech ~~dnoty. BylI to zejména pánové: professor A. Erhart a 
Jos. K.repclk, městský důchodní v Telči. 
.. Ci?nost j~dnoty prostírala se hlavně v bývalých krajích: 
~~hlavskt;m a znoJemsk~m, te~y v nyn~jších hejtmanstvích dačickém, 
Jlhlav~kem, ~rumlovskem, mlkulovskem, novoměstském, ti'ebíčském 
a znoJemskem. 

,Čil!nost úst~ední~o výboru byla především přípravnou a 
hlavm zretel, musI! býtI vzat k organisování spolku. 
, 'Y :ške~e zpravy o došjý~h dopisech a žádostech v sezeních 

pr~dnasel Jedn~tel p~of. L. Cech, který obstarával též veškeré 
prace konc~~tn~ a ř!dll celou agendu jednoty. 

Sezem ustredmho výboru konala se v místnostech Občanské 
B,ese,dy v Te~či, j:dnu schůzi pak konal ústřední výbor též dne 
1~: un.or.a v Jl~lav:. Celkem kopal výbor 18 schůzí, jichž se téméI' 
VSI~~llll clenove vyboru v TelčI bydlíd pilně súčastnili ba i ně
kl ert ve~kovšt~ členové neobtěžovali si nesnadné jízdy' do Telče, 
aby brah podil na schůzích a poradách výboru. 
• Prvm sn~~ou v1b?ru ústředního bylo, zjednati co nejvíce 
elenův a U~VOřIh co peJvIce odborů. Dopsáno tudíž všem redakcím 
vlaster:eckych. časopiSŮ, obráceno se zvláštními dopisy na všechna 
ob~~n~ zast~pI~elstva, na veškeré učitelstvo a všechny farní úřady. 
pozadan vehke počet vlasteneských mužů na jihoZápadě Moravy' 
<Jbrace!o ,:e ,na všec~ny záložny a spořitelny v -Čechách i ň~ 
M.~rave, zadan~ slav~a okresní z::~~up~telst~a v ~echách, aby jednak 
PlJstl!P~val z~ cleny,~ednak se přlclmh o zřIzovaní místních odborů, 
na mchz cela orgamsace spočívá. 
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Výsledek této agitace byl, že jednota čítala do 10. března 
1625 členův, a to zakládajících 15, skutečných 86, činných 661, 
výkonných 863. 

Zakládajídmi členy v prvním roce jednoty byli tito: 
S I a vn é ob e c ní z a s tup i tel s tv o mě s t a Tel č e. 
Vzájemná záložna v Telči. 
S Jl o leč n o st" Par I a m e nt" v Tel č i. 
t JUDr. Jo s. S o bot k a, zemský advokát a poslanec v Telči. 
B o h d a n Pel tz I, obchodník v Telči. 
Em i I S o I c, knihkupec v Telči . 
JUDr. V. Fa ber, advokát v Dačicích. 
t JUDr. ]i'. Fa n drl í k, advokát. zemský a říšský poslanec 

v Uh. Hradišti. 
t JUDr. J o s e f Tu č e k, advokát, poslanec atd. v Brně. 
t Fr. Bar t o š, l'editel gymnasia ve výslužbě. 
t J o s e f V I k. notář ve Znojmě. 
Fr. Ul' b á ne k, knihkupec v Praze. 
JUDr. A. Kominík, advokát v Jihlavě. 
Okresní zastupitelstvo ve Vysokém Mýtě v Čechál!h. 
H. K o ne č n ý, majitel bělidla v Popelíně. 
Odborů čítala jednota v prvním roce 32, jichž seznam tuto í 

dle tehdejších hejtmanství podáváme: 
D a či ce: Budč 85, Dačice 56, Doupě 49, J emniee 79, 

Kdousov 37, Ko~telní Myslová 17, Krásonice_ 47, Lomy 35, Mrá
kotín 47, Nová Ríše 33, Palupín 21, Stará Ríše 24, Studená 72, 
Telč 229, Třebelovice 24, Urbanov 51, Velká Lhota 21, Želetava 
49 členů. 

Jih I a va (město): Jihlava. 
Jih I a v a (venkov): Batelov 50, Brtnice 23, Luky 110, Mor. 

Kamenice 44, Třešť 57 členů. 
Nové Město: Nové Město 34 členů. 
Tf e b í č: Přibislavice 26, Třebíč 21 členů. 
Vel k é Mez i i' í čí: Velké Meziříčí 61 členů. 
Z n o j m o (město): Znojmo 66 členů. 
Z no j m o (venkov): Domamil 74, J evi~ovice 33 členů. 
Pl' a ha: Akademický odbor 50 členů. 
Uvážíme-li malou zámožnost krajů našich, malé národní 

uvědomění i nedostatek intelligence, musíme uznati, že po stránce 
organisační vykonán byl hned v prvním roce trvání Nár. jednoty 
naší značný kus práce, ač nedá se upříti ~- jak napovídá ná,m 
jednatelská zpráva - že i velká část české intelligence nekonala 
svou povinnost, že na mnohých místech byla úplná lhostejnost 
k jednotě, ba někde i přímo nechuť k ní se jevila. A pátráme-Ii 
po příčině tohoto zjevu, děje se tak jednak z neznalosti účelu a 
cíle jednoty, jednak z nedostatečnosti smyslu pro blaho celku. 
Bohužel, že pravdivost slov těchto potvrditi musíme i nyní po 
dvacetiletích činnosti jednoty! 
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1887-1888. 

O valné hromadě, konané dne 12. dubna 1887, která byla 
asi vůbec prvním velkým shromážděním jihozápadní Moravy, 
které nedalo se za pouhou slavností neb oslavou, ale za příčinou 
vážnější práce směřující ke blahu našich krajů, zvolen byl nový 
výbor, který ovšem, jelikož nejen všech osm vylosovaných pánů 
výborů valnou hromadou, ale i titéž funkcionáři v prvém z,asedání 
výborovém byli zvoleni, zůstal týž jako roku minulého. Jen malou 
změnu utrpěl ústřední výbor tím, že v měsíci listopadu oznámil 
své vystoupení p. JUDr. K. Malát v Jihlavě, za něhož povolán za 
náhradníka ve smyslu § 22 te::tdejších stanov p, JUDr. F. Scheichel, 
advokát tehdy v Jihlavě a nynější starosta Nár. jednoty Pošu
mavské; mimo to povolán byl ještě za náhradníka p. L. Tomas, 
národní učitel v Telči. 

Sezení ústředního výboru, kterých bylo 10, konala se v míst
nostech Občanské Besedy v Telči. 

I tento rok ústřední výbor k tomu přihlížel, aby počet místních 
odborů jednoty se rozšířil a tím počet členů se rozmnožil. Nově 
tedy utvořeno bylo 15 odborů, takže jich jednota čítala 47; tím 
i počet členstva vzrost na 2040. K tomu podotknouti dlužno, že 
přičiněním místního odboru v Telči utvořil se první dámský místní 
odbor v Telči. 

Aby snahy jednoty vešly v širší známost, pořádal ústřední 
výbor dva sjezdy, a to ve Znojmě a v Mor. Krumlově, jež potkaly 
se se zdařilým a skvělým výsledkem. Od sjezdu v Třebíči pro pře
kážky místní upuštěno. 

Přehled dosavadních odborů Nár. jednoty pro jihozápadní 
Moravu podává připojená tabulka: 

1 Batelov 
2 Brtnice, 
3 Budec . 

O d bor 

, 4 Budiškovice. 
5 Budkov . 
6 Dačice .. 
7 Domamíle 
8 Doupě ' .. 
9

1 

JemniCE: 

1

10 Jevišovice 
II Jihlava . 

1/ E II '" II ~ 
cd 

II .§ 

II 
.~ 

~ 

I J. 
I J. 
ID. 

D. 
D. 
D. 
Z. 
D. 
D. 
Z. 
J. 

lfJ II '" '"' I "'" o 

I 
~ @ '" :::: 'O i> '5 i> .5 o o 00 

<fl '"'" p 

J. 
11

11'/7.86 13'/8.86 
J. II 14'/9.86 4'/10"86 
D. 28'/10.86 8/12.86 
D. 13'/4.87 27-/7.87 
J. 7'/3 88 
D, 12'k86 15"/8.86 
B. 18"/10"86 8"/12.86 
T. 12'/1.87 6'/3.87 

I J. 
26'k86 26'/9.86 

Z. II 1"/9.87/ 20'/3.87 
J. 12';:.86 I 27'/11.87 
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12 Kamenice. 
13 Kdousov 
14 Krásonice . 
15 Krumlov Mor .. 
16 Kuchařovice 
17 Kynice ... 
18 Lhota Velká. 
19 Lomy 
20 Luka. 
21 Mašovice 
22 Mašůvky Hluboké 
23 Mělčany 
24 Město Nové. 
25 Mezitíčí Velké . 
26 Mrákotín 
27 Myslová Kostelní 

Olšany 28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Palupín 
Plenkovice 
Popelín ..... 
Praha akad. odbor . 
Přibyslavice • 
Puklice .. 
Říše Nová 
Říše Stará 
Studená 
Telč (mužský odbor) . 
Telč (dámský odbor) . 
Třebelovice 
Třebetice . 
Třebíč . 
Třešť 
Urbanov 
Znojmo. 
Želetava 

J. 
D. 
D. 
K. 
Z. 
D. 
D. 

I
D. 
J. 
Z. 
Z. 
H. 

. N.M. 

'1 M. . D. 
D. 
D. 
D. 
Z. 

J. 
J. 
T. 
K. 
Z. 
D. 
D. 
J. 

I 
J. 
Z. 
Z. 
Ž. 
N.M . 
M. 
J. 
J. 

I
D. 
J. 

I 
Z. 

D.~ T. 
Cechy 

T. T. 
J. J. 
D. T. 
D. T. 
D. T. 
D. T. 
D. T. 
D. J. 
D. J. 
T. T. 
J. J. 
D. T. 
Z. Z. 
D. T. 

~ 

Pokrok u pojímání působnosti Nár. jed~ot;: jak y Cechá?h: 
tak na Moravě zplodil krásnou myšlenk.u.Společne~a~~d. JednotY,Jez 
v sebe pojati měla všechny dosavadm Jednoty a JeJ1Z stanovy byly 

2 
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už také tou dobou vypracovány. I ústřední výbor naší jednoty s ra
dostí přijal myšlenku tuto a vyslovil s ní svůj souhlas. Zároveň vš"k 
naznal, že do společné národní organisace pojato býti musí též 
hlavní město Moravy Brno I naskytla se otázka, zda v Brně zf'Í
zena býti má jednota třetí (druhá pro východní Moravu existovala 
už ~.?lomou~i) na .Morav~, ~i z~a přenés~i jest sídlo jednoty 
nyneJsI z Telce do Brna. Ustredl1l výbor, Jemuž bylo jednati o 
této otázce, prozkoumal' ji bedlivě a důkladně, z důvod ů 
vlasteneckých došel přesvědčení, že vyžaduje pro
s p ě ch jed not y, aby pře nes e no bylo s í d 10 z Tel č e do 
Hrna. 

Návrh tento byl také skutečně o valné hromadě Národní 
jedn~ty. pro jihozápa.~ní ~orav~ s tímto prohlášením přijat: Ná
rodl1l Jed?ota pr~ JI,h~zap,ad~1 Moravu ~e sídlem v Brně jest 
pouze dalsl pokracoval1l teze Jednoty se sldlem v Telči a budou 
címu, vÝ,boru ~~.tt~dn~mu náleží.i na ?ále pokračovati v pracíeh 
zapocatych a prlJatr vsechny povmnostr a závazky dosud učiněné. 

1888-1889. 

Národní jednota pro jihozápadní Moravu přeložena byla 
z Telče do Brna hlavně za tím účelem, aby v org'anisaci národní 
jíž pomocí stávajících již jednot a pomocí Společné Národní 
jednoty, která měla býti v život uvedena a která měla býti sdružením 
všechjednot v zemích koruny české, pojato bylo také královské hlavní 
m~st~ vlasti naší. U zn~v~na byla toho poti'eba, aby Brno bylo sídlem 
N~r. Je~~~ty pro středm,Mora.",-:. Když však ozvaly se hlasy, že by 
vyhodneJsl snad bylo Narodm Jednotu v Telči, která měla hlavně 
P?lo~o~ sídla svého význam více lokální pro město a jeho obvod, 
pnmestr do Brna, zavedeno bylo hlavně popudem českého polit. 
spolku v té příčině vyjednávání, jež vedlo k tomu, že valná 
~romada v Telči dne 22. května r. 1888 se usnesla, aby Národní 
Jednota byla do Brna preložena. Pozměněny byly proto stanovy 
a zvolen pak na základě stanov nových ve valn,é hromadě dne 
30. zál'í v Telči kon~né nový výbor, v němž zasedali P. T. pp.: 
JUpr. Fr. Al. ry~íř S r o m, ,člen panské sněmovny, nám. zem. 
hejtmana, ad.vokat, J. D v o ř a k, l'hefredaktor "Hlasu", Dr. Hod r, 
prof. theologIe, V. H ji b n e r, redaktor "Mor. Orlice", JUDr. Josef 
K o ude I a, zem. poslanec a advokát, Kuneš K u n z, zem. officiál, 
Dr. Jos. P o spí š i I, prof. theologie, JUDr. Ot. baron P r a žák. 
zemský P?slanec a advokát, Jl!Dr. Jos. Tu č e k, zemský p,oslanec 
a advokat, JUDr. S o vad I n a, advokát, Kristián Z á č e k, 
obchodník, vesměs v Brpě; Fr. B a k e š, em. nadučitel a velko
~tatkát v Otechově, P. C á s I a v s k ý, starosta v Kunštátě, MUDr. 
Cer mák, lékat ve Velkém Meziříčí, JUDr. V. Fa ber advokát 
v. Dačicích, ,J. N: Heimric.h. zem. poslanec, maj. par.' mlýna a 
pily v Bohdalove, JUDr. CtIbor Hel cel e t, zem. a tíŠ. poslanec 

\. 
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a advokát ve Vyškové, Hol á ne k, učitel v Mor. Kru,ml~vě,v Jel í ~1:~, 
tarosta v Nov. Městě, MUDr. J. Komarovsky, lekal' v !re~~!, 
~. Koudela, farář v Jemnici, F. Kubeš~ starosta ,: Tr~~~cI, 
V. Leb I och ml., statkář v Bilovicích, La c,ln a, mydlar ~ mesťan 
ve Znojmě, JUDr. Jan Sed I á č e k, advokat ve S~avkove, JUpr. 
Váci. S í len ý, advokát v Tišnově, Fran.t~ U I' ba n e k, t,edItel 
cukrovaru v Pohotelicích, MUDr. Kruplcka a prof. L. Cech 
v'Telči. 

Při volbě výboru brán byl zřetel k tomu, aby venkovskými 
členy byla zastoupena přední města a místa rozšířeného obvodu 
působiště naší jednoty. . v", 

Výbor ustaviL se ve sehůzl dne 2~. l'lJna, pr;dsedo,u zvolen 
p. Dr. F. A. ryt. S r o m, místopt~dsedou'p' Dr. J. Tuc ~ ~\ po
kladníkem p. Dr. S o vad i na, Jedn,ateh pp. J. D vor a k a 
V. Hli b n e r, zapisovatelem p. Krist. Z á č e k. , 

Během času zemřeli pp. Lacina a P. Koudela, z vyboru, pak 
vystoupili pp. řed E. qerný, K" Kunz, a v září 1889 prof..L. C~ech. 
Výbor na jevo dal upřimnou htost, ze ~1U~no ~ylo p. plofe~"oru 
L. Čechovi, zakladateli jednoty a přehorhv~mu J~dn~teh z, vY,bor~ 
vystoupiti. Hned na počátku své činnosti zv?hl, ~y~?r ustredn~ 
zvláštní odbor národní, knihovní, školský, orgamsaclll, zlvn~stensky 
a hospodářský, kteréžto odbor~ hled~ly\, pok~~ bylo mozno\ vy~ 
stihnouti přináležející jim část čll1nosh Narodm Jednoty stanovamI 
vytčené. v , b' 

Odbor národní zakročil, aby zamezeno bylo ceskym ? clm 
neprospěšné zřízení jednoho o~resního sO,udu a vynas~1azIl se 
opatřiti českého advokáta do Jedno,ho rr~e:,ta moravsk:ho\ kd~ 
byla obava, aby se neus~dil adv~k~t, byť I ne snad narodnosh 
naší nepřátelský, ale aspon lhostejny: " 

Hned po ustavení se výbom najata byla v Besedmm do:n~ 
nejprve v přízemí místnost pro kancelář ~ op~t~eno by~o sl usne 
zařízení kanceláře, v níž po nějaký čas pravldelne Jeden.z Jed?a~~lů 
úřadoval, později však jediný tento čle~ nemohl, pravI~elne ura
dování zastati a proto zavedena vec tak, z.e mo.zno bylo, 
s jednateli o záležitostech Národní, jedl!-?ty J~d~ah v ~~nce~ 
láhch jejich. Později přesídlila kaneelař do Jll1e svetmce v p~lzen;1 
Besedního domu, odkudž pak přestěhovala se do II. patra, upra~dm~ 
tak hudební škole Filharmonického spolku besedy brnenske 
světnici, které nutně třeba bylo. . , . 

Výbor vydal provolání, jež byl~ ,uveřeJnen? ve ;š~ch hstec~ 
českých na Moravě, v němž dovojava~ se . V,s~l110zn~. podpory 
mravní i hmotné. Provolání to v několIka tJslclch Yyh~ků b,Ylo 
rozšířeno, a to nejen na :,p~lky ~ kOl~porace, ~le take, z~slano 
jednotlivcům. Také přečetne žadostI zaslan~ na prum:yslove ~avod~, 
záložny, ,zastupitelstva četných měst a obel, ,a to nejen na ~Iorave, 
ale i v Cechách. Pohi'íchu výsled~k akce teto byl sk:ov?y a ne
splnil nikterak naději, jež výbor Sl ohledem na dosazem podpor 

2' 
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činiL Pod~bný skoro nezdal' provázel také pilnou snahu výboru 
aby' co neJvlce odborů a hlavně v bývalém kraji brněnské~l byl~ 
v_ ZIVOt uve~en.~., Do všech měst a čelnějších obcí rozeslány pří
pISy .na .VYl1lk~JICl osoby, aby laskavě na se vzaly zřízení odborů' 
v ma~o Je~ pfJp~dv~ch set,kaly se phpisy tyto s úspěchem; právě 
do nekt~rych vetsJCh 1111 st marně bylo dopisováno na přední 
o~?bn~sb, ~by se postar.aly o zřízení odborů, takže na př. města. 
!lsno,~ V~skov, ~o~kovJce a Ivančice stále neměly odborů naší 
Je~notJ, ~c by prave odbory měst těchto, protože by poměrně 
:~aJo p~tre~ovaly pro se.be, n~ohly aspoň hřivnou svou prispívati, 
a y. ~o paly v ohle~u nar~dl1lmv se dostati mohlo obcím nepro
budIlym, zanedbanym a narodne ohroženvm. 

. Pohf!ch~ ta.ké v Brně neujala se my~lenka Národní jednoty 
tak, Ja~ 0vcek~vah se dalo, jak by jen na prospěch české věci 
v po.ne~cenevm naš~~ hlavním městě bylo žádoucno. Výbor 
?al Sl vsenlOZ~?U ,pracl, aby označil pravý názor o ús ěšnosti 
Jedno~y ~~ neJslršlCh vrstev lidu českého. Za tím účelem ~estavil 
orgamsacm odbor celou řadu důvěrníků kteří br' . k 
schů . .. b I I ,y 1 pozvam e 
. Zl, V mz y o pr?m uveno ? ~ýznamu a důlezitosti Národní 
Jedr;o,ty. J~d~atel take ve schůzl 2:Jvnostenského spolku pojednal 
o N~r,odm Jed??tě hJ.a~ně ohledem na živnostnictvo' a také 
v krmach damskych ucmeno vše, aby půda pro Národní jednotu 
~yla upravel~a, nehle?ě an,i . k tomu, že politické denníky naše 
celo~ rad~ uvah ? Nar?dm Je.dnotě a organisaci národní v Brně. 
~a f~klade ?dbo~u. ~le Jednotllvých okresů města Brna uveřejnily. 

vo ana ta~e vereJna ~chůze lidu do velké dvorany Besedního 
domu, ktera byla velmI četně navštívena a v niž jednatel a živ
n.a:tmk ~: A. !ungmann p.ojednal o Národní jedno'tě. Po všech 
te(;hto o pllprav~ch pak pf'lkročeno teprve k zřízeni 4 místních 
od~oru v Brne dle okresů a jednoho společného odboru žen
sk~ho. Tento .odbor hlavně vytkl si líčelem zříditi poptavárnu 
av?-tulnu, pro ze~skou čeleď v Brně a vykonal veškeré ráce 
prJp~avne. vPO~řJChu však. mimo nadání, c. k. místodržit~lstvi 
zamltlo udelel1l koncese ústavu tomu ač přičinu proč t k 
stalo nelze . t ť b ť ' , a se 

_ c " vypa ra 1, ne o není pochyby že právě v Brně jest 
treba .?-~tav~, kde hy ,žen~ká čeleď bez' služby nebo službu si 
hleda)ICl mela hezpecneho 1 v ohledu mravním útulku Nen' 
chyby, ž,e b~ byl~ poptavárna a útulna pro ženskou č~leď do~~~ 
h~l,avks; uplneho ?spě~hu,. neb~ť čet~é již docházely dolazy a při-

,as ? ~ pr~.to hn~ VIce Jest htovatI, že ženský odbor v blaho
dar~e. teto v?1l1l10sh narazil na pf'ekážky tak nepi'ekonatelné že 
dalsl Jeho cmnost byla ochromena. ' 
db Z ostatních odborů brněnských dva zahájily pou ze činnost. 

o, Ol' pro 1. a II. okres. Odbor pro I. okres poh říchu velmi 
~fhy o,cha,bl, hla vně nás~edkem toho, že kromě předsedy ostatní 
c enove v.yboru se vzdalI. Za to velmi horlivou a úspěšnou čin
nost rozvmul hlavně přičiněním předsedy svého p. K. Nováka 
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odbor pro II. okres brněnský, a to ve všech oborech činnosti 
jednoty, hlavně pak vykazal nemalý zdar ve výsledku agitace 
pro české školství. Odbory pro III. a IV. okres ani nezapočaly 
s činností svou. 

Celkem od přeložení Národní jednoty z Tel~e do Brna 
zřízeny byly t,tto nové odbory: ve Slavkově, ve Slapanicích, 
v Rosicích, v Zidlochovicích, v Bilovicích u Podivína, v Pozo
řicích. v Drásově a v Horní Slatině. 

K ustavujícím schůzím odborů těchto byly zasilány po
zdr:ivné phpisy nebo telegramy, nebo vysláni zastup ci výborn, 
kteří u příležitosti této promluvili o Národní jednotě. Ve Vrano
vidch konala se schůze zástupců židlochovického a hustopečského 
okresu, jíž se súčastnil rovněž zástupce výboru a na níž bylo 
ujednáno, že dva okresy tyto mají se v ohledu národním orga
nisovati pomocí místních odborů; pohříchu i v případě tomto 
zůstalo pf'i pouhém usnesení. Jak malý zájem jevil se pro Ná
rodní jednotu, zjevno i z toho, že v několika případech 
se odbor neustavil, ač stanovy jeho zadány, ba že nenalezla se 
v celé obci ani osobnost, která by svolání ustavujíd schůze 
chtěla na se vzíti. K účelům organisačním místních odborů vydal 
výbor instrukce pro odbory tiskem a rozdal je v zna~ném počtu. 
Ruch a činnost místních odborů obmezovala se většmou Jen na 
přednášky, zábavy, na odebírání a vykládání časopisův a v ně~ 
kterých na zřízení nebo doplnění knihovny. Pohříchu, že většl. 
část odborů místních nevyvinula činnost náležitou a dostatečnou. 
Zkušenost dokázala, že třeba jest s odbory a hlavně v menších 
obcích, pokud možno, udržovati styky osobní. že třeba. by aspon 
jednou do roku některý člen ústředního výboru do sídla Ddboru 
zavítal a nějakou schůzi a přednášku uspof;ádal, jinak že odbor 
v činnosti své ochabuje, až úplně se rozejde, jak se stalo v ně
kolika případech. Tak rozešly se odbory v Maršovicí(~h, Lukách, 
Batelově, Kuchai;ovicích, Myslové Kostelní. 

Celkem čítala tehdy Nár. jednota naše odborů místních 55. 
Se strany ústředního výboru nebylo možno udržovati styky 
osobní hlavně s místními odbory v bývalém kraji jihlavském pro 
přílišnou vzdálenost a protože navštěvování odborů těch bylo by 
spojeno s nákladem tak značným, jaký finanční poměry jednot~ 
naší nedovolovaly, neboť pohříchu nedoznala jednota na~e am 
dostatečné podpory hmotné, následkem čehož arci také čmnost 
její byla valně obmezována. Vyzývání výboru íntelligentních 
kruhů našich, aby členové jejich, profesori, kněží, učitelé atd. 
laskavě pOřádali přednášky, zůstalo až na nepatrné výjimky úplně 
bezvýsledné. Jednou takovouto, tím čestnější výjimkou byl pall 
Poláček v Ivančicích, který několik prednášek uspořádal. 

Výbor udržoval styky s Národní jednotou olomouc~oy 
a všemi jednotami v Cechách a hleděl, seč byl, pohnoutI JR 
k ustavení "Společné národní jednoty", jeiíž stanovy již dávno 



- 22-

povoleny byly a k níž naše jednota přistoupila. Úsilí jeho však 
zůstalo marné, společná Národní jednota pomocí níž měla býti 
provedena národní organisace ve všech třech zemích koruny 
české, té doby v živost uvedena nebyla, a pokusy vyburcovati 
ji ze sna zůstaly bezvýslednými. 

V době od přeložení Národní jednoty z Telče do Brna 
konaly se dva sjezdy, a sice o Letnicích r. 1889 v Jemnici a 1891 
v Telči. Ku prvému sjezdu vyslán byl jednatel výboru. jakožto 
zástupce výboru. Dále sjezdu se súčastnili členové ústreq.ního vý
boru pp. P. Koudela, Dr. Faber, Dr. Krupička a L. Cech; ku 
druhému sjezdu zastoupen byl ústrední výbor členy pp. Drem. 
Krupičkou a Drem. Fabrem. Oba sjezdy byly četně navštíveny 
a rokováno na nich o důležitých otázkách, jimž by Národní jed
nota měla pozornost svou věnovat. 

Sjezd v Jemnici nezůstal také bez výsledku na tamní ná
rodnostní poměry a za vítězství národní strany pri volbách 
obecních pripadá část zásluhy sjezdu tomuto a ruchu, který v tá
bore národním vyvolal. 

Nejen pti posledním sjezdu v Telči, nýbrž i v Brně bylo 
pomýšleno na nutnost reorganisace. jednoty a uvažováno o 
ochablosti činnosti její, jakož i o príčinách, proč nelze zjednati, 
a to nejen jednotě naší, nýbrž národním jednotám vůbec takové 
půdy jaké by potI'ebovaly k rozvinutí zdárné a úspěšné činnosti. 

O otázkách těchto uvažováno bylo na schůzi, svolané odbo
rem místním pro 1. okres brněnský. Také soukromá společnost 
seskupivši se ze zástupců vlasteneckých kruhů českých v Brně 
za tím účelem, aby všímaly si pilných i časových otázek našeho 
národního života v Brně, po (~elou jednu schůzi rokovala 
o Národní jednotě a o tom, jak by se dal opět ruch a činnost 
jednoty osvěžiti. Za příčiny oehablosti jednomyslně uznán nedo
statek pracovních sil a malý zájem, jenž se pro jednotu vůbec 
a v Brně zvláště jevil a jako hlavní prostredek k nápravě ozna~ 
čeno opatření placené síly úřednické, která by byla organisátorem 
jednoty. 

Jak praveno, činnost a rozvoj Národní jednoty dusil nedo
statek pracovních sil; ve výboru zasedalo z Brna 12 členů, 
ostatní členové byli venkovští, kteří ovšem nemohli pro vzdálenost 

. svou od Brna súčastniti se na pracích výboru; z oněch pak 
12 členů většina byla různými funkcionáři v jiných spolcích 
a účastenstvím na všech podnicích národních v Brně tak za
městnána, že nemohla věnovati se zcela Národní jednotě, jak 
toho skutečně jest třeba. Také dlužno ještě na zřeteli míti, že 
právě nedostatek sil a vzdálenost zabránily styky bližší a hlavně 
pak těch, které z Telče byly v okresích městu tomu blízkých 
založeny. 
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Dovolím si uvésti tuto též některé důležitější ~ody ,z p~lbě~U 
valné hromady, konané dne 7. června 1891 v malem sale ese-

ního domu v Brně. D J S dl' ček ze 
K jednatelské zprávě promluvili pan. ~. an e ~ Vl 

Slavkova a Karel Novák z Brna, kteří kladlI vahu na tOk" z\meva 
, . ávě zmínka o odborech, jež se moh?u v'f. a~a 1 ne-

fI~~uv~i;g~Stí poněvadž byla by taková čestná z~nk~ J~ste vz~ru
Zinou v další' práci i v odborech jiných. Po n~ teryc poznam
ká~h p. red. Cermáka zpráva potom byla ,schva~ena. kl d 'v , 

J Pan Dr. Jan Sovadin~. podal Pl o , teBzpr~vvuDPo S:dl~l~~~. 
d ť kt ' e súčastmh pp. Vo ny, arVlC, r. , ' 

D
Po S~b~ \:' a e~r sKoudela byla také pokladniční zpráva schva

r. ran~ y " B . Vů b příště pred každou valnou 
~r~~~d~~Ja~yf:v;~rf;a j~~~t:jsk~ ~ pokladniční dána do tisku 

I ' šem odborům a členům. 
a roz~řfk~~č~je se k volbě členů výboru, kteří jsou níže vy-

jmenováni. I D J S vadina o ná
Při volných návrzích referova p. r. an o 

sledujícím návrhu ústředního výboru: "h M 
Slavná valná hromada Národní jednoty pro Jl oz. oravu 

račiž se usnésti: " v B V v' ou 
1. Národní jednota zřIdl behem r. 1891 v rne vereJn 

knihovnu pro li~; kl' ď by ihned po svém kon-
2. ústředmmu výboru s.e.ll a ~,a v' 'h 

stituování potřebné kroky uČlml a vvse opa~nl, abY
k 

kSl ovna po
v'tkem měsíce i'iJ'na 1. r. byla otevrena, a SIce, po u to poměry ca . o', 

dovolí s čítárnou a též 1 pu]covnou. . J S 
Po stručném odůvodnění, podan~~ p. Dr e m. . o v a-

d i n o u, byl návrh teNto bez debaty přIJat. . , 
V I 'h d ukládá výbor u, aby prostudov~l otazku 

a na roma a, " d tkal do podZImku po
krajinské organisace ~arodm Jeh no 3'.' Vl o~ predložil je valné 
třebná šetření, sestaVil dle to o navr y o 

hromadě, jež ,zcela jistě kována bude r. 1892. 

1891-1892. 

Ve zmíněné nahoře valné hromadě zv~~eni b!li hdo úsye51. 
. F t B a ke š velkostatkar z Ol'ec ova, oza 

vý~~~~ čht~nf?k~pe~a~ Brna, Petr Č á s I a v s k ý, starosta z ~un-
~átu, Ji~drich I? v oř á ~'. chefre~kttor F ~!~ssuc ~ :rrnfék~r·z ~~~~: 
li' a ber, ~dvo~~t z ~:?lC, ';;~iho n ~lýna, pily a' zem. poslanec 

;. :ahJ!to~~, r~~. F~an/H~ dá čb ad;o~ái fl ~r::, ~~~k~ ~b :r~~: 
~;afto~~,~~r~~~I~C:ý, ~é~~a~ iteš~t Dr. ME. :kbuli~ka,~ék:ř 
z Teiče Josef K u m m e r, chefreda~tor ".o~. r lce' ~ r~, 
V ácla v Leb I och mL, statkář z Bilovlc u PodlVlna, Karel N o vak, 
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pokladník banky "Slavie" z Brna, Dr. Václav Perek, advokát 
z Mor. Kru!1!l.ova, Dr. Aug. rytíř Pop e I k a, advokát z Brna, Dr. 
Jos. ~.o Spl s ll, profesor bohosloví z Brna, Dr. Otakar baron 
P I' a z ~ k, zemský poslanec a advokát z Brna, Dr. Jan S o vad i n a 
advokat z Brna, Dr. Jan Sed I á č e k, advokát ze Slavko va Dr' 
Ado.l.f Stránský, .ad-yokát z Brna, Dr. VácI. Šílený, ad~okát 
z Tls~ova, Dr. Fr. S u Jan, c. k. gymn. prof. z Brna. Dr. Šve c 
advokat z Brna, Dr. Josef Tu č e k, zemský poslanec a advokát 

. z ~rna, Frant. U rb á ne k, ředitel cukrovar:u z Pohořelic, Čeněk 
Va vr a, .c k. gymn. prof. z Brna, Krist. Z á č e k společník f 
E?. Kordma & spol. z Brna, Dr. Rudolf Z á k k~ndidát adv!: kacIe z Brna. , 

V. ustavuj!cí schfIzi konstituoval se výbor takto: předsedou 
dr. Tucek, I. Jed?atel a z~pisovatel dr. Žák, II. jednatel red. 
~u~mer'. pokladmk p. Novak, hospodář Krist. t.;áček knihovník Cenek Vavra. , 

'. ~važováno ~lavně o tom, jak oživit brněnské odbory 
zvlaste III. ,a IV., I naznáno, že mají si všechny odbory zvolit ; 
~vou deleg2:tech do společných schfIzí. IV. odbor znovu vzkříš~n 

ne 3. prosmce 1891 a předsedou zvolen prof. Thor .. 

;~.by agenda ,spolková rychleji mohla býti vyřizována najmut 
s 'poca~ku kapcelařský zříz~nec Jan Gaya, jenž brzy ~ystřídán 
taJem~lkem Jednoty p. HIrtem, s měsíčním služným 15 zl, 
18. brezna 1892 převzal tajemnictví p. Dohnal. ., 

Pro veřejnou knihovnu a obstarávání rfIzných záležitostí 
vza.t od 1: března 1892 spolkový sluha p. Polívka jenž po ně-
kolIk let Jednotě řádně sloužil. ' 

1892-1894. 

.' . O va!né hr~madě; konané dne 8. prosince 1892, zvoleni 
b~h do vyboru hto pan~vé: Ant. Barto~, řed. Frant. Bartoš, 
J[ C. Fr .. B~hdan, red. ~mIl Cermák a Jos. Ccrmák z Vel. Meziříčí, 
J. N. He~~rIch,. dr. Hodač, dr, Illner, Ježek z Letovic, dr. Koudela, 
prof. ,Kormek, red. Mareš, red. Merhaut, P. Nitče, Karel Novák 
dr. Vacl~v Perek: dr. Aug. r;:t. Popelka, dr~ Ot. baron Pražák: 
P. S~otak, nlilduc., dr. Sovaqma, dr. VácI. Sílený. Fr. Šimiček 
naduc., dr.~ Svec, p:-of. ~r. SUjan: JUC. Frant. Roháček, prol 
Thoř, naduc. Trubaeek, red. Urbanek, prof. Vávra, Kr. Žáček. 
. Ve schfIzi pak dne 20. prosince 1892 ustavilo se předsed-

mc.tvo takto: Star.osta ,dr. Koudela, jeho náměstek prof. Vávra, 
I~ Jedn~tel red .. Cermak, II. jednatel prof. KOřínek, pokladník 
K. Novak a zapIsovatel red. Merhaut. 

.,: tomto období ubírala ~~ činn.os.t. ~stř. výboru v obvyklých 
koleJlclJ, nemohouc se pochlubltJ znacneJšlm výkonem v nižádném 
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směru, kromě zdokonalení a rozšíření veřejné knihovny, k jejímuž 
rozkvětu věnoval prof. V áVl'a téměř vešk2ren svůj volný čas. 

1894-1895. 

Je to zjevem málo utěšeným, že Národní jednoty na Moravě 
tak špatně prospívají, kdežto v království českém běhe:n P?,_ 
sledních let tak krásnou a všestrannou působnost proJevuJ!. 
A přece máme jich zde více potřebí, než tam. Příčina toho 
spočívá jednak v poměrech, jednak v neporozumění věci. U nás 
nechce se stále pochopiti, že odbory Národní jednoty jsou totéž, 
co skupiny volných bojovníků v drobné válce, kde každá četa 
vede boj na SVllj vrub, dle vlastního uznání a způsobem místu 
přiměřeným, že tedy nesmí čekati žádných popudů z centra, 
které může nanejvýše býti zprostředkujícím článkem a dbáti toliko 
velkých pohybů nepl'ítele. A pak, jak nevhodně položeny jsou 
většinou odbory naše! 

V království právě odbory v "uzavřeném území' jsou nej
čilejší a nejlepším také dukazem, že nefJí žádného "uzavi'eného 
území"! Tam všechny stavy se předstihují činností. 

Ústřední výbor zvolil v prvé schuzi své předsedou pana 
JUDra. Josefa Koudelu, advokáta a zemského poslance v Brně, 
místopředsedou pana K. Korinka, profesora, pokladníkem pana 
Frantiska Boř. Wurma, jednateli pp. P. Františka Venhudu, kate
chetu v Husovicích a MUDra. Františka Veselého, prakt. lékare 
v Brně. Členy výboru byli pánové: z Brna: Frant. Bartoš, školní 
rada a ředitel gymnasia, JUDr, Frant. Hodáč, advokát, Frant. 
Mareš, ředitel školy Vesniny, Josef Merbaut, redaktor a spisovat?l, 
Ph. Dr. Jan Korec, profesor, Karel Novák, pokladník banky SlaVIe, 
JUDr. rytíř Aug. Popelka, JUDr. Otakar baron ~razák, advokát, 
JUDr. Frant. Roháček, spisovatel, PhDr. Fr.~ Sujan, profesor, 
J. Thoř, profesor, V. V ávra, profesor, Kr. Záček, obchodník. 
Z venkova: F. Bakeš, velko:3tatkář v Ořecho vičkách, MUDr. J. 
Bohdan, lékař v Ivanovicích, Jos, Cermák, mlynář ve Velkém 
Meziřící, J. Heimrich, továrník a zemský poslanec v Bohdaloyě, 
V. Hubner, nad učitel v Husovicích, St. Katrnožka, učitel v Ze
letavě, Richard Sedláček, učitel v Kru.mlově, JUDr.c Fr. Sedláček, 
advokát ve Slavkově, JUDr. VácI. Sílený, advokát v Tišnově, 
Fr. Šimíček, nadučitel v Jundrově, P. J. Skoták, kaplan v Bilo
vicích, Josef Trubáček, nadučitel v Náměšti. 

Za příčinou provedení úspěšné reorganisace a obrození 
jednoty usnesl se výbor sebrati nejprve potřebný materiál, a to 
rozesláním dotazníku odborum ku zodpovídťmÍ. Nez ze 40 došlo 
jich zodpovídaných toliko 11 a byly tytéž dle možnosti vyřízeny. 
Národní jednotě Pošumavské dopsáno o ~tatut reorganisační. 

Dulezitou příčinou na dosti zdárné činnosti Nár. jednoty 
byla a jest stálá peněžitá tíseI1, neboť příjmy jednoty vystačily 
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právě tak na v'ydržování české veřejné knihovny v Brně. Proto 
us?e~el1o po ll~vrhli p. pokladníka, zaslati prosebné listy ku zá
lozn~n:, ok~esmm zastupitelstvi'ul1 a jednotlivcům o dary a přistu
~ova,m za cleny." N~~ výslede~ nelze nazvati uspokojivým. Aby 
,zbuzel; byl vetsI ~aJem pro Jednotu a její činnost, usneseno: 
1. podm'atJ do novm občasné zprávy o činnosti, 2. zavésti in for
m~c~I ,a sprosti'edkující kancelář,. ~u povznesení české výroby 
a ce"k,eho obchodu a 3. rozmnozIÍl odbory v nejbližším sou-
sedstvI Brna. . 

Výroční zpráva tehdejší vykazuje tyto odbory: 

1. Akademický odbor v Praze. 2. Bílovice u Podivína. 
3. Brno 1. okres. 4. Brno II. okres. 5. Brno III. okres. 6. Brno 
IV. ok~es. 7. Brtnice u Jihlavy. 8. Budeč li Dačic. 9. Dačice. 
10. Drasov. 11. Husovice. 12. Ivanovice. 13. Jemnice. 14. Jihlava 
15. Jundro.v. 16. K.~menice u Jihlavy. 17. Kdousov u Dačic: 
18. K,l:asomce u DačIc. 19: Krumlov Mor. 20. Kyjov. 21. Kynice 
u Dac~c. _~2. Lomy u DaČIc. 23. Lulč. 24. Markvartice u Dačic. 
25. ~ames~. 26. Olšany u Dačic. 27. Slavkov. 28. Nová Říše. 
29. Sj,apan~ce. 30. ~.elč (mužský odbor). 31. Telč (damský odbor). 
32. T.r.ebetJce u Daclc .. 33. Tl'ešť. 34. Urbanov. 35. Velká Lhota 
u Daclc. 36. Velké MezIf'íčí. 37. Volfif'ov u Dačic. 38. Želetava. 

1895-1896. 

V t01]1to ~oce zřízeny byly dva odbory, a to v Komíně 
a ~Iobouk~ch. Za to však zaniklo 5 odborii, a sice: Palupín, Po
pelln, oRosIce, Horní Slatina a Znojmo. Tak tedy zbylo z 38 
odboru 33. 

. , ~s~!ední .výbor ]ťodnikl také akci na vzpružení a sesílení 
vmtrm, cmnosh . a agItační hybnosti celého organismu jednoty. 
~?ze,slan ke vsem odboriim o 200 exemplářích, ke každému 
pnlozeno bylo po 2 exemplárích poučky Národní jednoty po-
šumavské". " 

Členové • ústředního výboru", jak se ve valné schiizi ze dne 
6. dubna 1895 ustavil, byli tyto: dosavadní zasloužilý pf'edseda 
p~n dr. Jos. Koudela zvolen zase, P: MUDr. Frant. Veselý místo
pledsedou, p. F. B. Wurm pokladmkem, pp. Jan Spáčil red. 
.Hlasu" a JUDr. Barvič, kor,lCipient,. jakožto jednateli a p.' Josef 
lV~;r~aut, redaktor "Mor. Orlrce" zapIsovatelem. Usneseno, že se 
zl'l~~ zas~ od?ory: škols~ý, národohospodárský a knihovní, jehož 
!roJcle~ne kadr)'. utvOl'Ily se přihláškami těchto p l1 nu: odbor 
~kolsky:, P~o~. Vavra, prof. ~r. D.vorský, prof. dr. Korec a dp. 
:he?l. dr. SeIfert. Odbor kmhovm: zemský školní rada Bartoš 
redItel ~f.~reš a prof: Vávra. Odbor národohospodářský: Žáček: 
red. Spacll a dr. SeIfert. 
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1896-1897. 

Ústřední výbor sám pořádal 12 schůzí, pří nichž probrány 
riizné návrhy k povznesení činnosti jednoty. Ustřední výbor dne 
11. května ustavil se takto: předseda p. dr. Josef Koudela, mí
stopi'edseda p. dr. Veselý, jednatelé p. J. Spáčil a p. Jar. Tůna, 
zapisovatel p. JUDr. Jar. Barvič, pokladník p. MUDr. Mathon. 

Na to usnesením tyto odbory se ustavily: 
1. Ptednáškový odbor. 
2. Skolský odbor. 
3. Knihovní odbor. 
4. Odbor pro zakládání knihoven. 
~. Ná)'odohospodářský odbor. 
6. Odbor pro zprostředkování práce. 
Za předsedy těchto odborů zvoleni: v pi'ednáškovém prof. 

Hnilička, v knihovním pro Brno prof. Vávra, v knihovním pro 
zakládaní knihoven vlp. Ant. Bl!rian, v školském dr. Dvorský a 
v národohospodářském Kristian Záček, v navrženém organisačním 
p. stavitel Tebich. 

Rozvoj celé jednoty neklesl. Zanikly sice dva odbory: Kyjov 
a Slavkov, ale za to zřízeny dva nové: v Bohumelicích a Kuřímě, 
tak že počet 33 odborů ziistal zachován. 

1897 -1898. 

Počátkem nového roku spolkového vycelena organisace 
ústředního výboru tím. že k· dosavadním odhorům v něm trva
jícím, a to: <knihovnÍlY~u, školskému, přednáškovému, hospodář
skému zřízeny byly tři nové: živnostenský, organ~sační a akade
mický pro zakládání knihoven. Z těchto zvláště ČIlou a úspěšnou 
činnost vykazuje odbor živnostenský a přednáškový, jehož duší 
a záro,ven silou výkonnou byl předseda jeho JUDr. Lad. PIu h a ř. 

Ustřední výbor podal v čas sněmovního zasedání prostřed
nictvím svého pf'edsedy petici o subvenci, kteréž se. mu obnosem 
200 zl. také dostalo. 

Počet odborů venkovských zůstal nezměněn, totiž 33. z nichž 
jen 12 zaslalo zprávy výroční. . 

Jak jednota naše už tou dobou klesla, pozorovati možno 
z návrhu odboru ve Velké Lhotě, jenž zněl: 

Pro zdejší kout Moravy (hejtm. Dačiee a Jihlava) budiž 
zřízen buď samostatný aneb jaksi druhý ústřední výbor se sídlem 
v Telči. 

Důvody: 1. Brno je odtud daleko a vliv ústř. výboru na 
činnost z.dejších odborů nepatrný. 

2. Cinnost existujících odborů hy se zlepšila a nové odbory 
by mohly býti zřízeny, kdyby ústř. výbor byl bliž a kdyby si 
zdeišího kraje více hleděl, než jak se to děje z Brna. 
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A ústřední výbor, jenž sestával z tohoto předsednictva: 
starosta JUDr. J. Koudela, I. náměstek MUDr. Frant. Veselý, II. 
JUe. Jar. Tůna, jednatel JUDr. Jindřich Vácha ared. J. Spáčil, 
pokladník prof. Fr. Pravoslav Hnilička a zapisovatel technik G. 
Kůrka, byl by málem na tento návrh přistoupil, ježto prý měl 
dostatečné práce s okolím Brna a nemohl vzhledem na prašpatné 
spojení Brna s oním krajem činněji tam zasáhnouti. 

Nutno k tomu ještě podotknouti, že měl tehdy ústřední 
výbor výpomocnou sílu akademika p. Theimra a později pana 
Janďourka. 

Ústřední výbory sesterských jednot v Praze zaslaly v f'íjnu 
1897 darem své zprávy, tiskopisy a hrožurky ke vhodnému po
užití, které hyly místním odhorům rozeslány. 

1898-1899. 
O valné hromadě dne 5. června 1898 Foleni byli do výhoru 

tito pánové: i"editel Fr. Mareš, učitel J. Simiček, Dr. Dvorský, 
redaktor Spáčil, oficial Kadlec, učitel K. Elg'art, prof. S. Krejčí, 
auskultant V. Chalupa, Dr. P. Janěk, Jan Faust, K. Pilnáček, 
inženýr Večei", Ferdinand Karásek, Dr. Podbrdský, Dr. Peka, 
Josef Nevím, prof. Vávra, Dr. Veselý, K. Sojka, Dr. Pluhař, 
prof. Rypáček, Dr. Elgart, JUC. Tůna, učitel Lang, Pilnáček 
z Jesti"ebí, Holubička Alois, Dr. Koudela, prof. Hnilička, inženýr 
Tehich, P. Venhuda; revisory: Kettner, Kratochvíl, Volný. 

Výbor pak ustavil se takto: starostou Dr. Koudela, jeho 
náměstky Dr. Veselý a Dr. Podbrdský, pokladníkem Ferdinand 
Karásek, jednateli Dr. Elgart, Dr. Janěk, zapisovatelem K. Elgart, 
a' zřídil opět tyto odbory: knihovní, přednáškový a živnostenský. 

Jednáno o tom, nemělo-li by býti přeneseno sídlo jedno do 
Ti"ebíče, kdež za tím účelem svolána velká schůze, která se však 
jednohlasně usnesla, že sídlem jednoty i nadále má zůstati Brno. 

1899-1900. 
O valné hromadě dne ~8. května zvolen tento výbor: Sta

rosta MUDr. Frant. Veselý, majitel "Saratice" v Brně. Náměstkové 
starosty: JUDr. Josef Podbrdský, rada zemského soudu v Brně, 
inženýr Antonín Večeř, ředitel hosp. školy ve Velkém Mezii"íčL 
Jednatel Jan Máša, oficial zemědělské rady v Brně. Pokladník 
Ferdinand Karásek, soIIicitator v Brně. Knihovník Josef Sústal, 
professor v Brně. Dále Bělohříbek J., Čížek Ivan, Dvorský F)'., 
Faust Jan, Holuhička Alois, Chalupa F., Janěk K, Kadlec Josef, 
Kancnýř Bedi"ich, Košťál Josef, Koudelka A., Krejčí Štěpán, 
Lang A., Líska Ant., Marák Stanislav, Nevím Josef, Pluhař Lad., 
Pokorný Vilibald, Sláma, ŠafM Rudolf, Šimíček Fr., Šolc Emil, 
Tebich Antonín, Veleba Vilém. Revisory: Kettner Karel, Kra-
tochvíl Ferdinand, Volný Alfred. . 
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Činnost jednoty odnášela se po výtce k probuzení odborů 
starých a k zakládání odborů nových. Práce tato setkala se vše
obe~ně s opravdovým zájmem, neboť k 27 odborům sta:~:1m 
přibylo 21 odborů nových. V ~dle toho povoleny stanovy da~~:ch 
38 odborů, z nichž však většma nebyla vůbec u~ta:ena: Vzknsen 
dále odbor II. a také odbor 1. osvěžen mladýmI SIlamI. 

Pi"ijata síla úřednická, která však pro nedostatek fina~cí po 
dvou měsících musila býti propuštěna a agendu spolkovou prevzal 
na sebe sám Dr. Fr. Veselý. . 

Otázka žup ní h o zří ze ní, která byla dříve fedrována, 
byla upuštěna a místo ní sábnuto k jednatelskÝ,m odb~;·Ů~ll.. 

Sjezd krajinský byl v roce uplynulem por~d~n .Jen 
jeden, a to v Mor. B~~ějovicích. Nev~hám"na tor,nto ,nust: otIsk
nouti stať p. Jana MašI ze slavnostmho cI~la ,vestmku 1. 1903, 
kdež podrobně o něm a o výsledcích se z~):!ň?Je: . , 

Jedenatřicátého července bylo tomu JIZ sest let. "Jlhlavske 
Listy" přinesly provolání k důvěrnému sj.~zdu obča~stva a stu
dentstva, podepsané předními pracovníky Jlhozápadm Moravy od 
Jihlavy po Znojmo, od Telče po Mor. Kruml~v. , , 

Naše kraje jihozápadní Moravy", pravllo se v provolam, 
"jsou" polem, kde třeba přiložit pi~ně .r.u~u ~a všec~ stranác~ 
k dílu a boji. Ukazuje se potřeba obJasmtI .Sl pre~em ~arodnos~m 
a kulturní poměry jihozápadní Moravy,. pOJednati ~,vv~ech p.ot~·e: 
bách a nedostatcích krajů těch, poradItI se o dalsl cmnosh, Jez 
obsáhla by všechny strán~y, potřeb. ná!,oda ~u~turního a ;nod,er: 
ního. postarati se o pevněJsI orgamsacl, ktera Je nezbytna, ma-h 
se pracovati účelně, bez tl'íštění sil a s výsledkem." 

Palčivá důležitost a poti"eba sj ezdu byla dokumentována 
sjezdem samým, účastí pri sjezdu pracovnírr;t vskutku př.ekvapující, 
věcností rokování a vážnými programov.ýml usnesemml. 

Sjezd konal se 12. záti 1897 ve dvoraně národního domu 
moravskobudějovského. Na 400 důvěrníků celé jihozápadní Mo
ravy na sjezd se do~tavilo,z poslanců Hei~rich, Kanc~ýr, Němec: 
Perek Pospíšil a Sílený brali účast na Jeho poradach. Mnoha 
velká' města jako Telč, ryze česká Telč, sjezd naprosto ignorovala, 
za to kraje ohrožené vyslaly zástupce ,:,eImi. četn~: kteří .~vou 
přítomností již velmi výmluvně' ukazovalI, koltk mame na JIho
západě Moravy míst národnostně ohrožených, kde je třeba národní, 
kulturní i hospodářské práce vydatné ... 

V predvečer sjezdu byla. akademie. studentská ~ vobsažnými 
referáty právníka Pana PospíšIla a medika pana Jamcka. V den 
sjezdu byly pilné predporady ku sjezdu, jenž zahájen o %3. hod. 
odpolední. Cest.ným pi"edsedou byl zesnulý starosta moravs~o
budějovický pan Purmer, výkonným předsedou pan ~. Masa: 
místopředsedy pp. posl: Heimrich a dělník Tomek,. zapIsovatelI 
studující pan HoIza a Skrábek. Sjezd pozdravil předseda Máša, 
posl. dr. Sílený, za akademiky pan ·PhC. Schenk, za Národní 
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j~dn~tu ~ stranu J?okrokovou pan dr. Vácha. Referentem o orga
msaCI nar?dnostm byl pan právník Pospíšil, jenž v referátu 
se S::ědOl;utOSt! až pr'ekvapující probral národnostní poměry naše 
na JIh.ozapad~! M?ravě. K referátu ujal se slova pan dr. Perek. 
~a~. sjezd p.řIJal Jeodn.omls1ně n~odnostní resoluci, z níž první 
ct~n body Jako duverne nepublIkovány. Ostatní resoluce pak 
znela: 

. 5. ~uďtež zvol~ni tímto shromážděním, v němž zastoupeny 
vsechny rnteresovane okresy, dva poslancové národních menšin 
s f~nkcí .čestnou, kteří nec,hť jsou o každém bezpráví německých 
kr~~~nů Ihned~ a, se všemI podrobnostmi informováni, aby oka
mZItym zakrocemm u zemské vlády anebo přímo u ministerstva 
vnitra přehmaty tyto byly zavčas a příznivě pro trpící občanstvo 
té které obce odstraněny. Tito dva národnostní poslanci zvoleni 
buďtež za Krumlovsko, Znojemsko a Vranovsko, druhý za Jemni
cko, Dačicko a Jihlavsko. 

6. Budiž zřízen naprosto spolehlivý katastr národnostní 
všech zněmčených a němčíl:Ích se obcí v pohraničním páemu, 
který by. byl. jakýsi .?~bis pictus jihozápadní Moravy, názorně 
a spolehhve lllformuJlcI o všech slabostech těr-hto obcí. Tento 
katastr nechť vypracuje národní jednota pomod svých dťlvěrníků 

7. Nechť se provede soukromé sčítání lidu zvláště v místech 
s českými menšinami. Sčítání podniknou důvěr~íci pomocí svých 
ptátel zněm čené obce. 

8: ~:chť jso~ . ve, všech okresních městech v jihozápadní 
M~rave znzeny p.o!Itr~ke spolky, poněvadž obsáhlý obvod jihlav
skeho spolku polItrckeho, který posud všechny tyto kraje zahr
noval, nemůže dostačiti přijatým povinnostem. 

9. Národní jPdnota pro jihozápadní Moravu vezmiž si za 
. svůj !lejh!av~ější cíl ,ce~ý náš pohraničný pás, pro nějž nechť 
pracuje vsemI stanovmmI prostředky. 

10. Aby se Národní jednotě tato práce dařiti mohla musí 
?ýti p.od1?~rována c~l~u naší myslící intelligencí co mož~á nej
mte?SIVJ~eJl. Proto ať JSou všude, kde jiných nepolitických spolků 
nem, Zřlzo:rány odbory t~to jednoty. Odbory dosavadní nechť 
postaveny JSou na stanovIsko autonomní vůčí ústředí a všechny 
spolky nepolitické v· celé jihozápadní Moravě nechť vejdou ve 
~!yk s ústředím Národní jednoty a ať podporují nejhorlivěji její 
cmnost. 

11. Ve dnech, kdy české menšiny v Čechách a na Moravě 
úpí pod, nesl~ch:=t:;:tým ,vykoř~s~?váním hospodářské převahy se 
strany nemecke, clbme VIce nez JItldy potřebu, aby "Svůj k svému" 
~talo se he~lem našeho hospodářského života, abychom pomocí 
Jel:? dostalI všechna odvětví obchodní a průmyslová v krajinách 
naslch do rukou svých. 

K resoluci jménem Národní jednoty promluvil p. dr. Vácha, 
jenž kladl důraz na reorga:nisaci její. 
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Potom sjezd zvolil minoritními poslanci pp. dra. V. Perka 
za Znojemsko, red. Jana Mášu za Jihlavsko - jednomyslně a 
jedenácte důvěrníkťl (pp. dra. Stavěla, Nevrklu. Palliardiho, dra. 
Perka, Subrta, Augustu, Gartnera, Kancnýře, Plocka, Procházku 
a Mášu). 

Referentem o kulturních potřebách byl pan prof. Schenk. 
DebaUy se súčastnili pp. MUC. Janíček, soc. dem. Otopal, posl. 
Heimrich, dr. Vácha, akad. Herbrych, kaplan Sussmaier, stal'. 
Purcner. Přijata pak jednohlasně následující resoluce o p o ž a
davcich kulturních: 

Důvěrný sjezd vyslovuje své přesvědčení, že péče o kulturní 
potřeby co nejširších vrstev lidu je nezbytnou podmínkou roz
voje jihozápadní Moravy. Uznávaje plnou měrou nezbytnost 
pěstování kulturní individuality národní a pottebu studovat v té 
ptíčině duševní život našeho lidu, má za stejně důležito, aby 
ptístupny byly lidu našemu Droudy kultury světoYé, aby bylo mu 
možno osvojovati si všechny výsledky pokroku naši dohy. 

Otázky školské: 
1. Slojíce na stanovisku, že naše obecné $kolstvÍ vůbec ne

může pod nynějším nátlakem byrokracie vyhověti požadavkům 
školsh"í moderního, odmítáme rozhodně všechny pokusy o skleri
kalisová~i škol, k jakému by vedl návrh Ebenhochův. 

2. Zádáme vůbec rozšíření škol národních. V místech národ
nostních menšin určeno zf'Ízovati školy soukromé, () jejichž zři'W
vání nechť se zasadí Nár. jednota pro jihozápadní Morayu. 

3. Podobně nutno je rozmnožení škol měšťanskýC"h zvláště 
pro dívky. 

4. Předsudek o nadbytku studované intelligence přestaň již. 
Potřebujeme více středních škol a více studujících na nich, 
abychom vyplnili škodlivé mezery odhorov"é intelligence české. 

5. Požadavky jihoz. Moravy v ptíčině stf'edního školství jsou 
tyto: Zřízeny buďtež gymn. a reálka v Jihlavě, gymn. v Dačicíeh 
anebo v Jemnici, gyml1. v Mor. Budějovicích, reálka ve Znojmě, 
gymn. v Mor. Krumlově. 

6. Přidružujeme se s největšhn důrazem k žádosti ostatní 
české Moravy, by co nejdříve dostalo se lYIoravě české university 
a techniky. . 

7. PNliv dorostu českého k obchodu a řemeslu, jak je dosud, 
dostačuje, ale je žádoucno, aby týž dorost opatřil si pro praktický 
život vzdělání na průmyslových školách pokračovacích, obchodních 
a jiných odborných školách. 

8. Vyslovujeme politování, že dosud na Moravě nebyla ztí
zena žádná obchodní škola česká nákladem státu neb země. 

9. Žádáme, aby ztízena byla řemeslnická škola ve Velkém 
Meziříčí. 

10. Pro dorost rolnický budiž pečováno, aby každé měsLo 
soudního okresu mělo svou zimní hospodářskou školu, péčí 
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hospodáiského spolku zřízenou, a aby upraveno bylo pokračovací 
vyučování odborné na školách obecných v obcích čistě rolnických. 

Kulturní požadavky jsou: 
1. Každá obec mějž svoji veřejnou knihovnu, vydržovanou 

z ročních podpor obce, záložny a místních spolků. V místech -
s německou správou nechť zřizují se systematicky knihovny za 
pomoci Národní jednoty pro jihozápadní Moravu a akcí klubů. 

2. Každá městská obec mějž veřejnou čítárnu. 
3. Všude pOřádány buďtež hojné přednášky a rozhovory, 

ve větších místech sorganisovány buďtež přednáškové odbory za 
{lohodnutí místních vzdělávacích spolků. 

4. Příštího jubilejního roku budiž použito co nejvíce k po
řádltní přednášek a rozhovorů o Palackém v roce 1848 k objas
nění osvětových úk01ů našeho národa a k probuzení uvědomění 
politického. 

5. Obce nechť užijí veškerého vlivu a svých práv v příčině 
mravního stavu obce, zejména proti pijáctví a karbanu. Ušle
tilých zábav budiž použito jako protiváhy. 

Poslední referent pan posl. Hcimrich musil se pro pokročilost 
času ve svém národohospodářském referátu obmeziti na nej
stručnější. Také resoluce k témuž bodu byla stručná železničních 
nedostatků krajů jihc}západu moravského se týkající. 

Schválením návrhu dra. Perka, aby pf'íští sjezd sé konal ve 
Znojmě neb v Jihlavě, a díky prof. Schenka, jakož i doslovem 
předsedy sjezdového byl památný sjezd ten skončen. _ 

Po šesti letecb zamyslili jsme se nad ním. Po šesti letech 
rekapitulujeme si jednání jeho, naděje, pokud byly uskutečněny 
a pokud pravdivými byla slova, jimiž jsem v doslovu svém volal 
ku práci všechny poctivé lidi dobré vůle, upozorňuje důtklivě, 
aby nestalo se pravdou, že každá naše akce papírová povzbudí 
nepřítele ku zvýšené činnosti a místo prospěchu přinese nám 
nové citelné škodv národní! 

Bohužel byr"jsem prorokem. Němci ve svém "Bundu" ujali 
se houževnatě práce naším sjezdem pq,vzbuzeni, vykazují úspěchy 
opravdu skutečné ceny a my;> Naše Zeletice, naše Rybníky, náš 

. -Radíkov, naše Kounice atd. vše to ukazuje, že u nás je jak v za
kletém zámku, v němž straší. U nás nikdo skoro nechce do toho 
zámku dobré práce národní. Dobrá práce národní v tom zámku 
straší a té se bojíme jako čert khže a hořekujeme nad ztrátami, 
jež jsme sami zavinili. Trpká jsou slova, jež píšeme, avšak po 
tolika zklamáních, po tolika marných pokusech a nezdarech věru 
už často bychom zoufali nad lepší budoucností. Inteligenc~ naše 
nekoná naproti našim národním menšinám své povinnosti. Ci ano, 
když nej důležitější organisaci naši, naši Národní jednotu pro jiho
západní Moravu, nechává živořit s pNjmy v pravdě žebráckými? 
Ci ano, když nepřikládá ruce k dílu ať v kulturní, ať minoritní 
práci, ovšem až na pranepatrné čestné výminky? Ci ano, když celé 
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okresv s řadou velikou inteligence nezmohly se přes. vš~ch~o 
úsilí listředního výboru na odbory, nezmohly s: níl; ~reJcar prl-
spěvku na záchranu našich menšin trpících a. zapasIClch? .' 

Jako výčitky svědomí zní dnes usne~el1l ~oravsko-bud~Jo
vického sjezdu z roku 1897. Zdapodařl se JIm zburcovatI to 
ukonejšené svědomí těch, jimž platí? v , 

Zda také v těch 400 účastnících tehdy. l?~ných n.adsen~ 
a ochoty k práci vyvolá vědomí. že jest to JejIch pov~~P?~h 
otázkou di jejich, aby o provedení resolud těch se přlCIl1l11? 

Doufejme! 
1900-1901. 

Doznati dlužno, že ani tentokráte ještě nerozvinula Národní 
jednota naše takovou činnost, jaké smutné poměry doby by 
toho vyžadovaly. Ne?ýti krásné či~nosti. několika čilých a praco
vitých odborů, z l1lchž ,::~tk~ouh dluzno Batel?:" Brno 1., II. 
a lIL, By teš,. Dačice, BudeJovlce, Klol:>ouky,' .KnezlCe, KruI?lov, 
Říše Nová, Zďár, nemohla by se Narodn~ Jednot~ vlastn.e vy
kázati žádnou větší činností. A není tedy dIv~, k~yz mnoha ko: 
lečka tohoto ústrojí jSDU pOKryta rezem net~cnostl a celek stůne 
nedostatkem hybné síly - peněz. Jediný Zď~rs~ý o~bor poda! 
zářivý příklad i v tomto ohledu a odvedl ~stredm po~ladn~ 
z krajiny ovsa a brambor 350 koru~.! . (V l~mv 20? korur:.) Při 
těch bědných pokladních poměrech Clml se ustl'. vybol' sec mohl 
a brala se činnost jeho několika směry: 

Organisace učinila značnější pokrok jednak zřízením odborů 
roku loňského povolených, jednak zříz:ním.?db.orů zcela nových, 
dále vzkříšením dřímajících, takže pocet cmnych,odbo!,ů stoupl 
na 81 proH loňským 47. - Krajinský sjezd konan opet v .. M?r. 
Budějovicích zásluhou tamějšího odboru, a to s uspokOj Ivym 
výsledkem. 

1901-1902. 

Ú stře dní v Ý b o 1': Starosta: MUDr. Frant. Veselý, majit~l 
"Šaratice" v Brně; náměstkové starosty: JUD:. J?sef Podbrd~k~, 
rada zem. soudu a zemský poslanec v B~ne, mg: Ant. Vece.r, 
učitel hospod. školy ve Velkém Meziříčí; J~dnate.l~: NesvadbIk 
Frant. Lad., c. k. prof. české reálk~ v Brne, yaslCa. Jar. E~~, 
c. k. místodržitelský. úředník v Brne; pokladmk: J oza BarvIc, 
knihku pec v Brně. Cle n o v é v Ý b o I' u: Dr. Andrle Theodo:. 
advokát v Brně, Boček Antonín, úředník hypoth. banky v Br~~, 
Culík Ferd., úředník zem. výboru'.' Brn,ě; pole~e~. ~IOlS, officlal 
hyp. banky v Brně, Dr. Drož BedřiCh, leka: vve Zdare, .~aust Jl1:n, 
soustružník v Brně, Fiber V .. učitel ve ZnoJrr;e, Holublcka AlOlS; 
krejčí v Brně, Kancnýř Bedřich, rada zemskeho soudu .a: ze!11,sky 
poslanec v Brně, Marák Stanislav. odbor ~čit. .v ~?r. BudeJ~:lclc~, 
Máša Jan, officiál zemědělské rady v Brne, Mmank Vlad., uredmk 
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~yril,lo-~eth. zálož?y v ~rně, Dr. Nachtikal Frant., c. k. proto 
ceske rea~ky v B~ne, N~vIm J~sef, krejčí v Brně, Pavlas Josef. 
sou~:?r:nlllk v Kra!. PolI, Dr. PIčman Adam, advokát ve Velkém 
MezIn Čl, Dr. Pluhař Lad, advokát v Brně, Dr. Sláma František 
rada ~e~. soudu, zemský a říšský poslanec v Brně Suchá Božena' 
(:hoť mzenýra v ~rně, Suchý v Oldřich, inženýr ~ Brně, ŠindeÍát 
:t;.~opold, odb, uČItel v Brně, Stoll Florian advokát v Ivančicích 
Sustal .Jo~ef, ,cvičn'ý' ,učite,l ,Vy Brně. Dr. V ~leba Vilém, koncipient 
ve ZnoJme. P:: e h II Zl tel, e u c t ů: Kettner Karel, prokurista Živnost. 
b~~k~ v, Brvne, Krato~hvll Ferd., ředitel kanceláře Cyrillo-Metho
deJske .,zalozn,Y ,v Brne, , A}fred Volný, pokladník banky "Sla vie". 

. JIZ ~edhve :o~ovalll a c~lý s,tkvělý průběh valné hromady 
shbov~l, z:. nasta;a ,pro našI Narodni jednotu čilejší doba, že 
mno~e nadeJe v blIzke budoucnosti ve skutek se vtělí. Že konečně 
d?~pe~o k teto mnohoslibné změně, o to získal si zásluhy hlavně 
n~s ~redseda: MUDr. ~r. Veselý~. jenž kyptil k tomu půdu už po 
nekohk let, Jsa hlavlll tepnou zlvota Narodní jednoty a sbíraje 
kol ~e~e kroužek ~naživých pracovníků, hlavně z I. odboru N á
rod~1 Jednoty, z nIchž zvl.áště se uplatňovali pp. Boček Antonín, 
Cuhk !~r~. a,podepsa,ný Jedn~tel. Valná hromada, ocenivši jeho 
neobyc~Jne :~sl?hy o Je~notu',Jmenovala ho svým čestným členem 
s vro~cI:n pramm, aby ,I na dale zůstal jejím známým přizniv(:em 
a osvedc~~ý~ p~acovr:I~em. Od tét? valné hromady datujeme 
znovuvzk;lsen~ Narodm Jednoty pro Jihozápadní Moravu. Po ne
s?usta;ne . totIž a více méně nahodilé práci pl'ikročeno ku pra
:'I~elne v čmnosti, čímž zahojila se mnohá bolestná jizva na 
JeJIm tele. 

Po~ud se. tý~e 'vvni~řního života ústředního výboru, konáno 
~~ ,schů~~, meZI m!l11z třl plenární, které byly četně navštíveny a 
zIvym ~aJmem o vec prodchnuty. Sezení ústředního výboru konala 
se v: mlstno~te,ch I. odboru Národní jednoty, jenž též laskavě 
svolIl, aby SI ustřední výbor tamtéž zřídil svou kancelář. 

v ~ uspokoj~ním pohlížíme na to, že i finanční poměry 
zn~cne ~e zlepŠIly. Darů a ptíspěvků mimo subvenci Zem
s~,eho, v~boru .a sb!rk~ mezi účastníky první plenární schůze pro 
~Ilzem mls~a taJemlllckeho nedostalo sejednotě odnikud. Vzpomínám 
Je,~ laskave ~~hot~ ~edakcí všech časopisů, jež naše zprávy pti
n~sely, d?ufaJlC,e, ,ze I na pří~!? s t~u,ž ochotou .vstří(~ nám piijdou, 
vymluvnych tecmků, spoluucmkuJlclch na naŠich schůzí(:h krátce 
všech,v ~do přis~ěli, jakkoliv ku provádění účelu Národní j'ednoty. 
, Cmnost ?oracena byla především k organisaci. Za tím 
učel~m pracovano ~a vzktíšení odborů starý(:h a na zakládáni 
no~yc~, ,x;ta zre~rgalllsování t~elé Národní jednoty a na utužení a 
sesll;llI zlv~ta ustředního výboru, aby pevnými otěžemi veškerou 
rozsahlou cmnost ovládati mohl. 

C~ ~e t:Í"~e či~?osti v je?notl~v~ch ?~borech, pozorujeme 
s radostI, ze se "\ letoslm obdobl znacne zvyšlla. V pravdě vzornou 
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činností vyznamenal se odbor brněnský v I. a III. okresu, budě
jovický, krumlovský, meziříčský, žďárský a m. j" a poskytly tak 
mnohým odborům vzácné příklady obětavé práce. 

Celkem bylo 17 odborů povolených, dosud však neustave
ných: Boží Požehnání, Přímětice, Citonice, Nové Město, Mikulovice 
u Znojma, Police, Mladoňoyice, Blatnice, ~olní Lažany, Ostej
kovice, Pálovice, Jakubov, Cidružice, BaňovlCe, Prokopov, Bonov, 
Příložany, vzkříšeno 5, založeno nově 8 odborů: Jamné, Královo 
Pole, Křížanov, Měřín, Rozseč, Tasov, Vomice, zanikly dva: 
Šlapanice, Brtnice, takže vykazuje jednatelská zpráva toho roku 
104 místních odborů, z nichž činnost jeví 77 se 4318 členů Národní 
jednoty. 

Krajinský sjezd projektován byl do Krumlova, než pro ne
příznivou tehdejsí dobu a tamější poměry sešlo s něho. 

Velmi důležité bylo usnesení ústředního výboru, aby dle 
§ 23. našich stanov území Národní jednoty rozděleno bylo v osm 
okresů, v nichž zi'ízeny byly sbory důvěrni(:ké, které pořádaly 
místní agendu potřebnou, takže ústřednímu výboru ponechána 
byla jen direktiva ku práci. Při volbě okresů přihlíženo k tomu, 
aby v každém byl vidy nejčilejší odbor střediskem, by svou 
činností ostatní odbory k čilosti a k životu pobádal. 

Ku docílení ry(:hlejšího úspěchu a k utužení silnější organi
sace měly se dle usnesení první plenární schůze dne 12. prosince 
r. 1901 okrskové sbory spojiti s jednotami učitelskými a se župami 
sokolskými a rozděliti se s nimi o drobnou prád národní. Těmito 
kroky, které jen k částečnému cíli vedly, počata akce na vzpru
žení a sesílení vnitřní činnosti a agitační hybnosti celého orga-
nismu Národní jednoty. . 

Druhým dl"lležitým bodem v provádění organisace, zvláště 
vnitřního života ústředního výboru bylo zřízení místa tajemníka 
spolkového. Po vypsaném konkursu jmenován jím právnik, pan 
Alois Kalík. Útad svůj nastoupil dne 1. února t. r .. a hned v době 
poměrně krátké prec pozorovati bylo možno značně zvýšenou 
činnost. 

Styky s ostatními Národními jednotami udržovány písemně 
i osobně a přihlíženo k tomu, aby s nimi spjaty byly svazky 
co nejužší. Za tím účelem usneseno bylo na druhé plenární 
schůzi dne 5. ledna r. 1902, aby toho roku svolána byla schůze 
všech Národních jednot, na níž by se stanovil společný postup 
ku vyplnění snah našeho národa. Tou dobou došel práv.~ 
stejný návrh od Pošumavské jednoty, který byl tedy tím vřelejI 
přijat. . 

Sluší též podotknouti, že Nár. jednotu Severočeskou stIhla 
velmi bolestná ztráta úmrtím jednoho z nejlepší(:h jejich pracov
níků, MUDr. Václava Paříka, starosty v Třebenicích a průkopníka 
české národní práce v tamějším kraji. Předsednictvo naší Ná
rodní jednoty projevilo vdově po Dr. Paríkovi svou soustrast. 

3* 
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1902-1903. 

y Úst ř e dní v Ý b o 1': starosta: MUDr. Frant. Veselý, majitel 
"Saratice" v Brně; náměstkové starosty: I. JUDr. Jos. Podbrdský, 
rada vrch. zem. soudu a poslanec zemský v Brnf', II. Jan Máša, 
místotajemník českého odboru zemědělské rady v Brně; jednatelé: 
1;, Jaroslav Vašica, c. k. místodržitelský Medník v Brně, II. Leopold 
Sindelář, odborný učitel v Brně; pokladník: Bedřich Kancnýf', 
rada zemského soudu a zemský poslanec v Brně; zapisovatel: 
Ferdinand Culík, úředník zemského výboru v Brně. Cle n o v é 
vý b o l' u: JUDr. Andrle Theodor, advokát v Brně, Barvič Joža, 
knihkupec, Bayer Emil, prof. II. čes. gymn., JUDr. Calábek Karel, 
koncipient v Bmě, polE'žal Alois, oficial hyp. banky, MUDr. Drož 
Bedřich, lékař ve Zďáře, Dvořák Florian, prof. průmyslové školy 
v Brně, Holubička Alois, krejčí a komor. rada v Brně, JUpr. 
Koželuha Frant., koncipient v Brně, Lang Ant., nadučitel v Za
bovřeskách, Marák Stanislav, odborný učitel v Mor. Budějovicích, 
Dr. Nachtikal, prof. vyšší prům. školy v Brně, J?r. L. Nesvadbík, 
prof. české reálky v Brně, Nevím Josef, krejčí v Brně, Pavlas 
Josef, soukromník v Králově Poli, JUDr. Pičman Adam, advokát 
ve Velkém Meziříčí, Rom Josef, inženýr zem§ký, Syrový Čeněk, 
professor vyšší obchodní ~koly v Brně, JUDr. Stol Floryš, advokát 
v Mor. Krumlově, JUDr. Sílený Václav, říšský a zemský poslanec 
v Brně, JUDr. Veleba Vilém, koncipient ve Znojmě, Veprek Klem., 
prof. české reálky v Brně, Večeř Ant., inženýr a prof. hospod. 
školy vey Vel. Meziříčí. Pře h líž i tel é úč t ů: Kettner Karel, pro
kurista Zivnost. banky v Brně, Kratochvil Ferd., ředitel kanceláře 
CyriIIo-Methodějské záložny v Brně, Alfred Volný, pokl. banky 
Slavie v Brně. 

Řádných schůzí užšího Ústředního výboru bylo 15, mimo
řádné 2, širšího výboru byla shůze jen jedna. Schůze výborové 
konaly se jednak ve výborovně Besedního· domu, jednak v kance
láři p. starosty. 

Aby agenda spolková rychleji a účinněji mohla býti vedena, 
ustaveny byly pracovní komise, mezi něž rozdělena byla rozsáhlá, 
stále vzrfistající agenda jednoty, a zvoleni do nich členové Ústřed. 
ního výboru. 

. V komisi organisační pp.: Jan Máša, Jos. Ron, Leopold 
Sindelář, Jar. Vašica, Klem. Vepřek; 

ve finanční pp.: B. Kancl1ýr, Dr. Frant. Koželuha a Jaroslav 
Vašica; 

v knihovní pp.: prof. Bayer E., Fl. Dvořák, dr. Nachtikal 
a Jar. Vašica; 

ve škol ské pp.: prof. Kl. Vepřek a uč. Leop; Šindelář; 
v redakční pp.: MUDr. Fr. Veselý, Jan Máša, Leop. Šindelář 

a Jar. Vašica; 
v administrační Joža Barvič a Jar. Vašiea; 
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ve zpravodajské pp.: učitel Leop. Šindelář, Jaroslav Vašica 
a taj emník Al. Kalík. . y' '. ' 

Nejčinnější a nejdůležitější byla orga~l.sacm kon:lse, ktera 
vlastně za předsednictví vices~k~etaře J. Masl ro~prOUdlly~ ne~~by
čejný ruch a život v Národm Je~note. Vedle. t~to. ~lus:. Jimpo
menouti neúnavnou činnost komIse zprav~daJske, Jez UCl~ll~. na 
mnoha stranách průlom jak do řad mtellIgence, tak zvlaste do 
širších kruhů lidových. . ~,yy 

Přikročeno též ku prováděni orgamsace skupmove, v nez 
celé území Národní jednoty pro jihozápadI!-í M?ravu byl,o roz
děleno, a zpravodaji v těchto skupinách zvolem bylI z členů ustřed
ního výboru tito pánové: 

1. pro skupinu Brněnskou: p. Jan Máša. 
II. Mikulovskou: p. Ant. Boček. 
III. Vyškovskou: p. Jar. Vašica. , 
IV. Novoměstskou: p. MUDr. Fr. V~sely. 
V. Třebíčskou: p. Dr. FF. Nachtika. 
VI Dačickou: d. Leop; Sindelář·. 
VIr. " Budějov.-Znojemskou: p. B. Kancnýř. 
VIII. " Krumlovskou: p. Fl. Dvořák. 
IX. " Hodonínskou: p. Dr. Fr. ~~želuha: , 

Potřeba rozdělení práce ústředního výboru mela JednotlIve 
členy jeho jevila se tím nutnější, čím ~íce vzmáh~l~ se ag.enda 
naší jednoty. Dle podacího protokolu doslo ,577 dOpISU, ~3? tIsko
pisů, 254 časopisů, celkem 1267; expedovano 1582 }y~p~SU, 2~66 
tiskopisů, 234 časopisů, celkem 40~:. I~ tomu pn~lsh y dluz~o 
expedici Věstníku Nár. jednoty pro ,J1hozap. Moravu, Jyehoz s vy...
roční zprávou za tento správní rok vypraveno bylo pre~ 1000.c. 

Nutno též uvážiti že vydáváním "Věstníku N. J. pro JZ. 
Moravu" odpadla namn~ze potřeba zvláštních oběžní~ů, pokynů 
a vyzvání odborů. Mnoho dopisů uspořeno upotřebel1lm telefonu.' 
který k disposici laskavě pr,<:půjčil ~!arosta MUDr. Fr. Vesely _ 
a v některýť:h případech p. Joza Barvlc. , , 

Kancelář Ústředního výboru s počátku. nachazela se v m~st
llostech místního odboru Nár. jednoty pro JZ. Mo~a~u v Brne I: 
v Kounicově paláci, načež přemístěna na 4 1/ 2 n;eSlce na, Velke 
nám. Č. 22, a odtud, když starosta p. ~UDr. lir Vese~y ~vou 
kancelářskou místnost laskavě nabídl nam'!:darma. prelozena 
kancelář do Solniční ulice Č. 8. II. poseh. 

S radostí jen oznamujeme, že co s~. v~rfistu p~č~u odborů 
i života jejieh týče tímto rokem ucmen, znacn'y ,pokr~~. 
Celá řada živOřících odborů vzkrišena k novemu zdarnemu Zl
votu, hojně odborů neustavených pomocí našie? důvě~n~k? jedn~k 
v život uvedeno. jednak nově založeno, a přI yto~ ~este do~ha~ 
zely z různých stran přihlášky a d?tazy sm,eř?JIcI ~ zalozel1l 
nových odborů. S n~lí~eným potě~:l1lI? sh}edavame..' z.~ ~oroz
umění pro snahy naŠI Jednoty utesene vzrustala a ze JIste, byť 



- 38-

znenáhla nesla zdárné ovoce organisacm práce, kde stále 
a stále jsme dosud v počátcích. Vždyť je ještě hojnost bohatých 
a uvědomělých míst, kde snahy Národní jednoty ztistávají ne
povšimnuty, Mnoho ještě práce a času bude třeba, než 
pudu jen zhruba obrátíme, než naše inteligence i lid jen 
částečně pochopí dosah účelu a činnost Národní jednoty 
pro jz. Moravu. S uspokojením jen zjišťujeme, že právě tam, kde 
český lid nejvíce je ohrožen, je,>t nejvíce odboru jednoty naší 
a také nejsilněji pracují. Toť nejlepším vysvědčením pro tichou, 
drobnou práci jednoty, a doufáme pevně, že i kraje zejména 
ve vnitrozemí, které posud tak málo odboru vykazují, že i ,tyto 
kraje uznají duležitost naší Národní jednoty pro naše bytí a při
pojí se ke společné, usilovné práci na záchranu utlačovaných 
našieh bratří. 

Nově ustanoveny byly v roce 1902: Budikovice, Heřmanice 
u Mor. Budějovic, Chlume~, Miloni~e, Nebovidy, Slatina Horní. 
Třebíč, Třesov, yěteřov, Zabovřesky, v roce 1903: Brno-Zábr
dovice, Bystrc, Rečkovice. 

Zadány ku schválení stanovy pro Nové Černovice, Leleko
vice, Dolní Němčice, a Sobovice. 

K novému životu vzkříšeny: Bilovice, Jevišovice, Křepčice, 
Markvarec, Měřín, Moratice, Nárněšť, NBdvědice, Police Studená, 
Tišnov, ve správním roce zanikly tyto odbory: Doupě, Jaromě
řice, Křížanov. 

Akce organisační zvláště úspěšná byla v Brně a jeho okolí. 
Brněnské odbory zvolivše ze sebe delegaty, utvořily sdružení 
odb.orové jak k věcem vážným tak i zábavním. Zvláště vzaly si 
na zřetel otázku školskou, jejíž těžiště spočívá ve zřízení obecné 
školy na Vranovské ulici a na Cejlu. Odbory brněnské zároveň 
s ústředním výborem navazovaly styky s bratrskými odbory 
v pf'edměstích a v okolí, aby tato bašta německá sevřena byla 
pevnými hradbami odboru, jež mají býti pevnou oporou venkova; 
téměř polovička nově zřízených odboru nalézá se v okolí brněn
ském a, ar; teprve nedávno byly ustaveny, přece prokazují už 
značnou činnost. 

Celkem v tomto období ustaveno 13 odboru nových, po
voleno, leč dosud neustaveno 37, tedy úhrnem 135 odboru, z nichž 
bylo 101 6nnýeh. Počet členu sdruženýeb pod praporem Ná
rodní jednoty pro jz. Moravu, pokud ze zaslanÝ('h zpráv odborů 
souditi možno, činil i s přímými členy ústředního výboru 5088; 
počet tento svědčil sice o mohutnosti organisace, jakou tou 
dobou jednota naše znamenala, leč číslice tato přec je jen se
ménkem hMčiným oproti obrovským číslicím Národní Jednoty 
Severočeské, která měla tehdy 470 činnýeh odboru s 5500 členy, 
a Národní Jednoty Pošumavské, která čítala 355 odboru se 24.037 
členy. 
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S otěšením oznamujeme, že činnost o~~orů, s!~le vz~ustal 
'ak rozs~hem tak i obsahem. Zejména vzdelavacl ?mnOS~l hle
~ 'ly si odbory velmi horlivě, směřujíce k tom?-to uče~u Jedn~k 

e '1' váním akce ve prospěch českého školstvl ?beéneho.. me
fť~~s~~ho i odborného, jednak zakládání~, veřeJnýc~ kr:1ho;en 
a čítáren, hlavně však pořádáním přednasek v, po~tu_ cetnem, 
. ako nikdy před tím, a také volba themat d.?kazala".J ak odbory 
~táJe hlouběji vnikají v úkoly jednoty a JIm ~nazl se Z~?S~ 
učiniti. Rovněž ve směru hospodářském pracovano ,v mno yc 
odborech tak zdatně, že se úplně vyr~vnaly ,o~bornym spol~um 
h ~ d "ským S horll'vostí a obětavostI skutecne vzornou a v:;eho o:;po ar . I' M '"v, • , 

uznání hodnou pracoval dámský odbor ve ,:"e k~m ezmc:: Jenz 
za'istil si první místo mezi všemi odbory Nar. Jednoty nasl. 

J V uznání zásluh zaslal ústřední výbor tomuto odboru tento 

přípis: Vzkaz Dámskému odboru ve Vel. Meziříčí. 
Ústřední výbor Národní jednoty pro jih,oz,ápadr:í ~or~~~ 

koná milou povinnost, když ve výroční zpr.ave ~ro~evuJe 1 

dl ' é uznání Dámskému odboru Narodm Jednoty ve a sprave IV " h d v' t My blaho 
Vel Meziříčí za jeho vskutku obdivu o nou cl~nos., P d -

• :. d' ; tohoto odboru k úspěchům JICh prace. o e-
preJeme amam N' d' . d t navštívil ' ředseda ú~ti'edního výboru aro m Je no y 
Y~~~I JeziříČí a viděl školy a pensionát "Světlá"; za kterýž dív?í 
, " t' k' de'kuJ'e šlechetny' m snaham VelkomeZl-ustav vereJnos ces a dl' t 
Í'Íč'k '~h žen a dívek Za tak krátkou dobu vybu ova y us ay, 
kte~l již k větším toho druhu pa~ří.v .~p;ávu o šk~lác~l a, penSI-

: ť Světlá" čtenář najde na mIste Jll1em. Pod~p:;a~y pred~eda o~ake" , ~" z'e byl pi'ekvapen překrásnýmI mlstnostml _ vsa mUSI rl Cl, 'b k 
y nichž b dlí skoro 50 chov;anek -- ladným, na y~ .em, vzornou, 
čistotou i. vším zai'ízením. Ustřední výb~r Nru::od~t J~d~o~ P:o~~ 
šlechetné dámy Velkomeziříčské, aby dIlo sve, ~:e, u e, rus! 
a plniti veliké poslání národní, osvětové a hospo~al's~e v .~a~o~e 
českém, neopoustěly, aby na ně byly hrdy a a y Je ml ma y, 
ve vážnosti měly. " v t' . 

~ív v ústředním výboru upozornuJ,eme, ze. l'l 
" J 't t ho J'sou z Cech a Jen čtvrtiny ehovanek us avu o ~ . 

J'edna čtvrtina z Moravy a proto dOPborulcluJde:nle 
~ db u "Národní jednoty, ay 1 e e y 

v sem, k
O 

1 o rS ne: tnI oa u Sl v e Vel k é!ll Mez i ř í čís tar a t i s e 
pro S o u v . vk I I 
o chovanky Moravanky, nebo~ ~sou ty s o y d za 10-
ženy pod praporem Národnl Jednoty a v UC1U 

jej í n~ Ústředního výboru Národní jednoty v Brně v měsíci 
únoru 1903. 

Jar. Vašica, 
jednateL 

MUDr. Fr. Veselý, 
předseda. 



Rovněž uznam hodnou byla činnost odboru žďárského, 
brněnských 1., 11., lIL, IV., budějovického, batelov'Ského, bítov
ského, bílovického, velkobytešského, dačického. husovického, krav
ského, krumlovského, velkomezihčského (mužského), telečského 
(dámského i mužského) a vomické.ho. Z nově z~ložených odborů 
tuží se hlavně Brno-Zábrdovice, Rečkovice a Zabovtesky. Arci 
i ostatní jak nové tak starší odbory konaly dle možnosti plnou 
mprou své povinnosti. 

S bolem oznamujeme na tomto místě, že i z našeho ne
patrného počtu neunavných pracoyníků vyrván byl vzorný a za
sloužilý předseda odboru v Nové Ríši, dr. Karel Kr'ivý a pI'edseda 
odboru v Bačkovicích, nadučitel Jan Přívětivý. Budiž jim vzdána 
čestná pamět a nehynoucí dík! 

Záslužná práce vykonána byla na poli organisace jedno
tlivých skupin. Nedocílili jsme sice žádných velkých positivních 
výsledků, ježto veškeré naše počínání v tomto směru neslo se 
jen k tomu, abychom vyzkoumali, jak nejlépe daly by se skn
piny sorganisovat k vydatné práci, ale nabyté zkušenosti byly 
nám vydatnou pomůckou při sestavování l'ádů organisace skupin. 
K těmto organisačním schůzím zváni byli vždy zástupci všech 
českých měst a větších míst v obvodu skupin, zástupci ústavů 
finančních, odborů N'ár. jednoty pro jz. Moravu a ,jiných národ
ních významných spolků a četní důvěrníci Raši jednoty. 

Za příležitosti výstavy v Hodonínó konán za četného úča
stenství organisační sjezd Národní jednoty skupiny IX. (hodo
nínské) v Hodoníně, aby tam promluveno bylo otevřeně o úpadku 
české věci v, Hodoníně a o cestách, jimiž nutno pracovati k ná
pravě. Za Ustřední výbor Nár, jednoty dostavili se pp.: posl. 
dr. Podbrdský a Kancnýt, dr. Koželuha a prof. Bayer. ° orga
nisaci práce na Hodonínsku, hospodářské, osvětové a národní 
promluvil referent této skupiny p, dr. Fr. Koželuha a poukázal, 
že hospodátská neodvislost jest základem úspěchů českých věcí 
v Hodoníně, že třeba zde výchovy našeho živnostnictva v místě 
a pevné spjetí s venkovem. Po stránce osvětové poukázal na 
nedostatek školství a na btímě, které nésti musí česká společnost 
na českou reálku, kdežto německou reálku s přepychem vydržuje 
pohodlně německé zastupitelstvo z našich, peněz. Do vzniklého 
rozhovoru účinně zasáhli pp.: MUDr. Sev. JokIík, náměstek sta
rostův z Kyjova, ~ JUDr. Fr. Hess, advokát v Hodoníně, Karel 
Vrána, starosta v Cejči, Raška, předsed§l "Palackého" z Rohatce, 
dr. Dorazil, advokát z Hodonína a dr. Cermák z Bteclavy. Schůzi 
zakončil místopř. Nár. jednoty, posl. dr. Podbrdský, důtklivým 
připomenutím, že nutno rychle,houževnatě a spojenými silami 
pracovati. 

Velkolepým způsobem oslavila Národní jednota pro jz. Mo
ravu vzkříšení své v Náměšti nad Oslavou, kam svolala pátou 
skupinu (Třebíčskou) místních odborů a uspořádala u příležitosti 
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ďl • d národních našich pracovníků 
té slavnost. Sjezd te~to uty~ 1 r~ oYdnl' v neiširších vrstvách lidu 

b ' ůd~ pro vec a zajem nar J " • 

o do re P, e, • ůsobnost Národní jednoty ma :rrave 
a podal ,p~~;ty ~ů~az, ů~:hPk svému unlatnění. Slavnosti i Sjezdu 
v oblas~l, JeJl vo ,ny p~ ,e užsk' odb~r Nár. jednoty z Velké~o 
súčastmh se: damsky 1 m, ~! ,. sk' krumlovský, za
Meziříčí, odbor bytešsk

b
ý, . nakm.eshtskoYd' btor:~ova ~uristické Jednoty 

, šech čtyř rnens yc , T. b" 
stupcove v 'k' N' v·tě Ivančic HrotOVIc, re lce, 
z Brna kluby cykhsts e z I ames , '" T" b'·e Svato-
Rosic ~ Vel. Meziříčí, ~pěVá~k~ sp~~y "veSjfž ~es::ě~c s' n~\'šední 
pluk" z Br?a, 'pěvecky ~~~~r o:ad~e~f::~ostního, .Sokol" ~.M~
ochotou ,pr:~p~ly k V!P Ř Pl' k' beseda meziříčská, tteblcska, 
ziříčí, Nameste, ByteseT, l~mesBm~'hao Poz·ehnání hasičské sbory 

k k" b t . skV y z OZL , , 
"Po ro yes. 'd"K I' T' bíče Naloučan a Vicenic a velmI z Náměště, Senohra, r~ IC" re 

mnoho spolků vysla!f sve za~~6c~~b Po zahájení schůze místo-
Sjezdu súčastm, o se na U~ . Jos Podbrdským chopil 

starostou Národní Je~noty p. ~, ~~:;~star~sta Národní jednoty, 
se s~ova refe~~nt SkUP,l?y a ~~u ~iv několika slovy příčiny sjez~u 
p. vlcesekret~l Jan Masa a o ,Jas dobře ropracované řeči "0 na
a úkol Nár. Jedn,oty pro:luvl~:rř k' ch ~otřebách páté skupiny 
rodních, kulturmch. ad ,o~p; at s" y Druhým bodem byla zpráva 
místních odbo:ů Naro m J,e ~? y o~tenské výstavě v Třebíči 1903" 
"o hospod~řske, průr~y~love a ~.lJ~elem obchodní školy v Třebíči, 
přednesena p .• Ad .• o. em~ Jl I pi'edevším o prvních přípravách 
který pi'ehledne ~ ve~ne pOJe r:a ořad ch staného podniku, do
a pak p!edv~dl upl~y at ~o~aty r~ kraj tdbíČský. Zpráva třetího 
kázav zaroven důlezltos Je ? Pravidelné příjmy Nár. jednoty" 
bodu pořadu "Jak z~lbez'pe~l~, Ppokladníkem ústředního výboru 
přednesena v promys ~me leC\ištěna je ve 2. Č. Věstníku 1. roč. 
p. radou Bed~. Kanc?~rem a ?m súčastnili se pp.: dr. A. Pičman 
Rozhovoru k JednothvYNrr: bodu duc'l'tel Trubáček. Ku konci M '.... sl emec a na h 
z Ve!. . e~ll'lCl" po. 1 - I ce ve prospěch českých vysokýc schůze pi'ljata Jednomys ne reso u 

škol na M03ravě. 1902 u ptíležitosti výstavy vyšk~vské, svolána 
Dne '. srpna . , ft. -h olků a narodmch pra-

~~;~í~~ Yl:t~o:~u~~~z(V;~~~~~~é) v~:c účs~em organisace a pro-

hloubení d~o?né p:-á,ce n,arod~~." dostavil se za město Vyškov 
K hOJne navshvene sc Zl, v 'st. v <bor Bl'. ŠUbr a četní 

n~m. star?stův p'. ~~n Stf~td'z ~aár. ~ednofy přítomni byli zástup
zastupcove m:~lOhyL, . spodb' N' jednoty pro vVeh. Moravu, 
cO\;-é z prostěJ~vsk~hJ ~ oru 'zar'Moravu, odboru' měřínského, 
~ UsU''. v~b, Nar. J.e no ~ pro Jb~něnsk' ch pro 1. a III, o~r,~~' 
lvanovľckeho, rousmovskeho,.a an adv~kát z Velkého MeZll'lCl, 
Schůzi předsedal pan ~r. PIC ~ . '1 'čel Národní jednoty, která 
jako člen úst~edního, v'yboru'k:ry OZl a Unutnost a prospěchy takové 
drobnou praCl se oblra, pou azav n 
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drobné práce národní, vysvětlil k . '" 
myšlené reči J'ak by se dala P~d,Pt·oJem JeJl a ukázal v pro-..' prova e I v roď' b' 1 ,v Jed?otlivých stavech a vřelými slov T ' ID:, o Cl,. spolcí,cl~ 
narodm všechny pracovníky národ ' b } vyz~~l ke .spol.ecne praCl 
to nastínil druhý řečník p Jar V m .. ez ro~ I u presvedčení. Na 
a zpravodaJ' této skupI'n' " ~ S I C a, Jednatel ústř. výboru 
k l

y, ve vecne propracova ' ... , 
~ turní a hospodářské poměry na V'k 'k np. re~I nar,odní, 

mmu se zvláštním zřetelen' k • ys ov" u. K pomeru narod
ale jadrněp. dr B oh d a n J neJ? ?st~ůvku promluvil krátce, 
dob l' é h o krajinského ča:o~ianovlC, {ir:t poukázal ~a důležitost 
se ke slovu p. uč. L á s k a pa~uB~roS' t~Sb ovsko. D!ll.e přihlásili 
N k ." , 1. I r a pan S Ind I" 

a ,onec prlJata resoluce ve prospěch vysoky' ch -k I Me ar: 
se sIdlem v Brně. . s o na orave 

I 
'1 V srpnu. též konána býti měla organisační schůze 

eCSKU, lec seslo z ní poněvad' t db'" na Te
nakažlivé nemoce.' z ou o ou radIly v tomto kraji 

Z 
. Sjekzd delegátů sedmé skupinYll1ístních odborů (Bud v' o·.k· 

nOJems o) konal se 0)3 listo 'd 1 O) eJovlc 0-
Zastoupeny byly odbo;y' Babtce

a 
UM 90~Bvd~.or .. Budějovicí~h. 

H ' . K ' 01'. U eJovlce Dom '1 
.erm~mc,e, . dous~v, Lesonice, Litohoř, Lukov Marti~k SamI, . 

~l.~e ove, ~ebkovlCe, Ti'ebelovice, Újezd Hor~í a Velkr' V yro-

o I 1~~ ~o~~i~p~PvOl~~s:~SJ?ěS d z ~or. Budějovic. Schůzi' za~~j~i 
přítomné, načež proml~~~ ~me tsta~os.ta lV!Upr., Vesel~, uv:tav 
Bu~ějovicko-Znojemsku". Na "to j~~~~~~1 ú~t~~~~~~oorg~msace na 
V~.sIca, podal statistický pl'ehled národních kult ,vhyborhu, Jar. 
darskýf'h pom' ů t' t· , urmc a ospo-
J
. ednoty' k' . er elo. skupmy. ° menšinoVý-ch úkolech Nár 

rasne prom UVIl p V F'b db " " . 
a načrtl pěkný plán jak bědným I 1', o. o orny ~?1Íe1 ze Znojma, 
by se odpomoci (BI'I'z'" , . pome:~m naslch menšin dalo 

. SI zpravy VIZ v 1 cIsle V· t 'k ") V 
~~~~~~~1anatoBunda~~al~nkl zvolen odbor 'budějd~i~:/je~n'atels~~~ 

eJovlc u. v 

14 Sk~pinový sjezd místních odborů na Brnensku konal d 
. prosmce V Brně v Besedním domě Krom" . se ne 

brněnských zastoupen hyl ústi'ed' . 'b e, nekterych spolků 
brněnské, odbor husovick' a'. my, vy. 01', vsechny 4 odbory 

Pdo~sl~IÝ'ISchť~zi zahá;il mí~ost!:~s~;le;!~, v~~~~~~~~tá~Y~ kMrá!~vo-
u e I s ovo JednatelI ústf' d 'h 'b . asa a 
skizu národních a spolko:Y'c~hl opovy, °ůru Jar'BVa~icovi, jenž načrtl 
K v I h ' mel' na rnensku Dr F t 

oz: u a ukazal v procítěné řeči kterak 'l' . . ran. 
brnenská předměstí organisovat. B~hatou lát~~J ~pe ?ala., by , se 
ku provádění podal zas II místo st . u premyslem a 
Er.o~1lukvi~, ,,0 ná:o~ohoSP~dářskýc~r~~~lerh v~~~~e!;7tJ~~~~ťáša, 

v rnens u. Druhy Jednatel úc:;tředníh 'b " Y na 
Sin~elář, vylíčil opět obšírně .. Ned~st;[kyor~, k"luClt:~ Leopold 
~~n:fs~u". Velmi ,živá ~ebata" po těchto ř~~!c~ l~y:n~l:t~1 t~~ 

y , aby podobne schuze na Brněnsku častěji byly pOřádány. 
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Pěkný příklad samostatné práce podal odbor krumlovský, 
jenž svolal ll. prosince 1902 manifestační schůzi spolků do Mor. 
Krumlova, kde projeveny byly stesky v ohledu národním, kul
turním (zvláště školském) i hospodářském a prohlášena sjednocenost 
všech českých stran za účelem povznesení lidu. Ke schůzi této. 
která měla skvělý průběh a na níž probráno množství důležitých 
věcí, dostavilo se na 300 zástupců z celého okresu. 

Všechny tyto sjezdy byly jen náběhem k organisaci spolků 
v jednotlivých skupinách, avšak zkušenosti jimi nabyté byly 
nám dobrým vodítkem ku sestavení ['ádů skupinové organisace 
Národní jednoty nasÍ. Na nich sebrán byl veliký materiál podrobné 
znalosti poměrů místních i osobních i vzácných zkušeností jednot
livých pracovníků. Ovoce těchto sjezdů bylo patrno hned na 
intensivnější práci jednoty naší. 

Dne 25. a 26. fíjna konán byl sjezd pracovníků se všech 
obranných jednot českých i moravských, jehož výsledkem je spo
lečný postup těchto obranných jednot za účelem zabezpečení 
stálých příjmů. Do výboru tohoto sdružení za naši jednotu zvolen 
MUDr. Fr. Veselý, jenž poděn byl místopředsednictvím o tomto 
sjezdu, a pan vicesekretář Jan Máša. . 

Styky se sesterskými jednotami v Cechách i na Moravě byly 
stále udržovány. Našim pak přičiněním povstala na Moravě nová 
organisace Národní jednota Československá. 

1903-1904. 
, Úst i' e dní v Ý bor: starosta MUDr. Frant. Veselý, majitel 

.Saratice" v Brně; náměstkové starosty: I. JUDr. J. Podbrdský, 
rada vrchního zemského soudu a zemský poslanec v Brně, II. Jan 
Máša, tajemník českého odboru zemědělské rady v Brně; jednatel 
Jaroslav Vašica, c. k. místodržitelský úředník V Brně; pokladník 
A. Píša, ~nihkupec v Brně; zapisovatel Karel Kaštil, úředník 
v Brně. Cle n o v é v Ý bor u: JUDr. Anderle Theodor, advokát 
v Brně, Bayer Em., prof. II. čes. gymnasia. Culík Ferdinand, 
úřegník zemského výboru v Brně, MUDr. Drož Bedřich, lékař 
ve Zďáře, Dvořák Flor., prof. průmyslové školy v Brně, Holubička 
Alois, krejčí a komorní rada v Brně, Kancnýř Bedi'ieh, rada: zem. 
soudu a zemský poslanec v Brně, Kocman Frant., rolník v H,U
sovidch, JUDr. Koželuha Frant., koncipient v Brně, Lang Ant., 
nad učitel v Žabovteskách, Marák Stan., odb. učitel v Moravshch 
Budějovicích, Nesvadbík Fr. L., professor české reálky v Brně, 
Nevím Josef, krejčí v Brně, JUDr. Pičman Adam, ,advokát ve 
Velkém Meziříčí, Ron Josef, inženýr zemský. JUDr. Sílený VácI., 
říšský a zemský, poslanec v Brně, Sindelář Leopold, odbor. u.čitel 
v Bohonicích, Stefan Josef, pošt. officiál v Brně, JUDr. Stoll 
Floryš. advokát v Mor. Krumlově, JUDr. Veleba Vilém, advokát 
ve Znojmě, Večei' Antonín, inženýr a professor v hospodái'ské 
školy ve Velkém MeziříčÍ. Pře h líž i tel é ú čt ů: Kettner Karel, 
prokurista Zivnost. banky v Brně, Kratochvil Ferdinand. ředitel 
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kanceláře Cyrillo Meth d·' k' '1· 
kladník banky Sl~vie ~ ~~~ěe za ozny v Brně, Alfred Volný, po-

ScMze výborové kter' ~h b 1 7 k ' 
p. starosty MUDr. Fr.' Vesekho 1~lni'čntnan~, byly v kanceláři 
ta~é nacházela se kancelář Nár d " ul. CIS .. ~, II. p" kdež 
vmtřní ěinnosti ústředního v'b o nJ ~edno,ty nas!. Co se týče 
výše přes krisi tajemnickou aY hfru, • ~stouplla tato dosti značné 
Ed. Vašica vzdal se totiž po d ka~~e Je~nrelskou. Jednatel Jar. 
příčin, avšak po uprázdnění ~~s ra e s,:"e unkee z odůvQdněných 
z ohledů privátních když nikd taf IIk ~,ed!latele Leop. Sindeláře 
nechtěl, - podjal s~ opět úkol o , ~n fl I te,dnatelskou přijmouti 
povědi tajemníka, p, Ant. Zelinku Jed ~ e ~ eho, a převzal ~o vý
agendu spolkovou na sehe dot y, o oveho roku 1904 veskerou 
kočující učitel a zároven tajem u~ pokud ~y s,e nen,ušel schopný 
takovéto pomoci jest rozmach m pro n.asl N~;o?-, Jednotu. Bez 
pak činnost dřímajících odbor~ rozkvet rnasl J~dr:~ty, zvláště 
Jednoty oproti našim ne'zuřivě'.' a para lsovana cll1nost celé 
nemožna a nemyslitelna~ JSlm odpúrcům, svazům německým, 
, ,I tohoto správního roku ustave b l' d " 
Komise, mezi něž rozdělena bl' l!y , Y Y Je nothve pracovní 
Jeni byli do nich členové u'stl1eda ~hozsah,lba agenda jednoty a zvo-

V k " m o vv oru 
omlSI organisační zasedali . M . 

Máša, Josef Štefan Karel Kaštil F tf'd I UDr. Fr. Veselý, Jan 
v komisi fina~· , ' r, e r e a Jar. Ed, VašIca' . 

želuha, A. Píša a D~~IJ~ť.' ~~~'rfs~~~r, B. Kancnýř, Dr. Fr, Ko-
v komisi k 'h ' y, 

a Jar. Ed, Vašic~~ ovm pp.: Em. Bayer, Dvořák Fl., Dr. V. Šílený 

v komisi redakční pp . Dr F Vl' J 
a Jar. Ed. Vašica' . . . r. ese y, an Máša, Karel KaštiJ 

v k .. ' 
Z k~~~~~ zpravodajs!';é, pp. :.:~arel, Kaštil a Jar. Ed. Vašica. 

nisační,- která z~ec::~ds~~I~s.~o,vneJ~I pra?e ptipadla komisi orga
n~ty, J. Máši, snažila se Při~;;tt~~~a~n~h.o pracovníka, naší jed
stale k většímu a většI'mu rozk.t °VD! J,e~notu pro JZ, Moravu 
·'t' ve u. yznavam s ·1 • pn omnosh našeho velezasloužiléh t c , t M me e, ze za ne-

byl tento často jedinou mou o o s al os X ~ UDr. Fr. Veselého, 
a dobré rady. Vedle této kom[~orou,., u ~IZ Jsem hledal pomoei 
činnost komise redakční boh ' 1 e ~l~sI. prlpomenouti neúnavnou 
korunovány žádoucími 'výsle~te vsa ',ze ~r:ahy její nemohly býti 
slabo podporují finančně ústřel', P?neva z odbory naše velmi 
co dobrých popudú pl"I'S·lo t' m vybor, Co dobrých myšlenek. 

K 
lm na zmar' . 

u prov'ď " . 
avšak po rúzn;c~m r~:!~r::~~c,~ s~upinové letošího roku nedošlo. 
že nutno zase k této m 'j yc, z ušel~o~~ech doznáno přec jen, 

Potřeba rozdělení ys ~nce ,s~ vr~htI a hleděti ji stělesniti. 
~utnější, ježto agenda jea~~~; r~~re~mh~ výboru )evi~a se stále 
senou, neboť došlo dle d 'h o ro u vzrůsta merou netu-

o po aCI o protokolu 876 dopisú, 523 
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tiskopisú, 398 časopisú, celkem 1797 čísel; expedováno 1722 
dopisů, 1283 tiskopisů, 323 časopisů. Přičteme-li k tomu ještě 
expedici Věstníku Národní Jednoty pro jihozápadní Moravu, kte
rého vypraveno bylo v minulém období i s výroční zprávou 2421 
čísel, činí úhrnný počet veškerých zásilek kanceláří vypravených 
5749 kusů. 

Vydáváním Věstníku odpadla namnoze potřeba zvláštních 
oběžníků, pokynů a vyzvání odborům. Vedle toho dosti často 
intervenováno bylo v různých otázkách a steseích našich '}lerišin 
na místech příslušných jednak osobně, jednak telefonicky, ktemuž 
laskavě propůjčil starosta jednoty MUDr. Fr. Veselý svůj telefon. 

Valná většina odborů vyvinula značnou činnost. jež blaho
dárnou se osvědčila pro účely jednoty a získala jí řady nových 
příznivců. S neUčeným potěšením opět konstatujeme, že porozumění 
pro snahy naší jednoty utěšeně vzrůstá a že sice zvolna, ale jistě 
přinese zdárné ovoce organisační práce, která dosud stále je ještě 
v plénkách. Jsme jisti, že poctivá snaha a nezištná práce v jed
notách musí si pomalu podmaniti všechny našince, kteří mají cit 
k svému lidu a kterým budoucnost národa není lhostejna. 

Nově ustaveny byly v letoším období odbory: Brno dámský, 
Brno IV. pro Františka Josefa třídu a okolí. Černovice Nové, 
Lažany dolní, Lelekovice, Líšeň, Němčice Dolní, Pálovice a Sedlec 
u Náměště; k novému Zívotu probuzen byl odbor v Kui'ímě. 
Zadány ku schválení stanovy pro: Bučovice, Budišov, Kory
čany, Krumvíř, J}'Ialoměři<:e, Mramotice, Vacenovice, v Brně pak 
pro Giskrovu a Smerlingovu uliai a pro Cejl. Dosud neustaveny 
jsou odbory v těchto obcích v hejtmanství brněnském: Tuřany. 
Sokolnice, Telnice, Boží Požehnání, Brno VII. pro Trnitou ulici 
a Komárov, v hejtmanství moravsko-budějovickém~ Vostějkovice, 
Příložany, Baňovice, Jakubov, Prokop ov, Blatnice, Stěpkov, Desov 
Velký, Boňov, v hejtmanství dačickém Kostelní Myslová, husto
pečském Sobotovice, Vranovice, jihlavském Luky, novoměstském 
Starč, Nové Město, znojemském Citonice, Ptílllětice, Mikulovice. 
V letoším správním roee zanikly Syto odbory: Čidružice, Blížkovice, 
Křepice, Mladenovice, Pavlice, Zerotice, 

Ú)J.rnem ustaveno 9 odborů, 1 vzkříšen, povoleno, leč 
neustaveno, 23 odborů, takže čítá Národní jednota pro jz. Moravu 
s přičtením odborů činných, kterých je 107, celkem 136 odborů. 

Takřka ve všech odborech pořádány byly poučné i zajímavé 
přednášky, odbory upozornovaly ústřední výbor na poměry ná
rodní, školské, průmyslové a hospodářské, žádaly podporování 
různých důležitých záležitostí, pořádaly slavnosti, súčastnily se 
samy neb na vyzvání ústředního výboru národních slavností, 
pečovaly o podporu českých živnostníků a průmyslníků, zřizovaly 
pěvecké a hudební kroužky, organisovaly nové odbory místní, 
napomáhaly ku zdaru letoších výstavek v Kloboucích, Krumlově 
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a Třebíči, oznamovaly stav. průmyslu a hospodářství ve svém 
okolí, s.taraly se ~ ?držení českých krojů a pí3ní národních. 

Dr~lom UZ::~~I ?děylen byl dá~skému odboru Nár. jednoty 
ve Velkem ~ezlrlcl, Jenz svou horhvostí a obětavostí skutečně 
vzo~n0l! a. vseho uzn~ní h?~nou, zajistil si i letos první místo 
m~zl VS.CI~1l odbol'y Narodm Jednoty naší, dále dámskému odboru 
N~rodn~ .Jednoty v Telči. dámskému kroužku 1. a III. odboru 
Narodm Jedn?ty v Brně; diplomem uznání poctěna byla též paní 
Fr. ~y~na~ova IV. odborem Národní jednoty v Brně za zásluhy, 
ktere Sl zlskala o rozkvět odboru. 

Ak~e org!lnisační zvlá.ště úspěšná byla v Brně a jeho okolí. 
Jako !om tak ~ le~os utvoi'Ily brněnské odbory, vyslavše ze slJbe 
delegaty, s.druzem odborové, které zvolilo si za předsedu pana 
J. St~fana,Jednatele Jar Ed. Vašicu, pokladníka MUDr. M. Valníčka 
~oufam~ l?ev~ě" že dle, konajících se příprav za předsednictví 
t~to y o~ve~cene sIly letošlho roku vykonán bude značný kus orga
msa.cl1l p.race v ~rně, ~a jejíž basi pak bude lze lehčeji a s jistotou 
pracovatI ~ dalsnn cllům. Sdružení odborové rozdělile si Brno 
v pr:aco~:" ~kresy, snazil~ se ::ybudovati v něm patřičný počet 
novych cmnych. odboru Narodm Jednoty, stanovilo si nejvhodnější 
postup pra?ovm a navázalo užší styky s českým odborem Nár. 
rady v Brne. 

Za příkladem sdružení brněnských odborů utvořeno sdružení 
o~bor~. z pI'edměstí a z brněnských odborů, kteréžto sdružení 
pretvonlo s:.pak v samost~tný spol~k pro brněnská předměstí, aby 
takto ~da,tneJI paralysovati mohl čmnost německého spolku pro 
předmesh. 

Pracovní sjezdy konány byly tři: v Třebíči, Kloboucích a 
Krumlově. 

,U p~íležitost.i výst~vy třebíčské svolána byla zároveň s pra
covmm sJezdeJ? I valna hromada Národní jednoty pro jihozáp. 
~oravu. ,~ ~oJně. navštívené schůzi dostavili se kromě zástupců 
"polků tf~z zastupcI za městský výbor a za výstavní výbor. 

, y Valno? hromadu zahájil za nepřítomnosti starosty a jeho 
na..mest~a Jednatel Jar. Ed. Vašica, přivítal přítomné zástupce 
:n;lest~ke ra~y,y výst~vního výboru a všech spolků a předal další 
l'lzel1l II. namestkovl ~tarosty p, tajemníku J. Mášovi, jenž zatím 
d,o schůze se dostavIl. Tento objasniv několika slovy příčiny 
s{~zdu, ?~ přečtení a sc~vále;lÍ pr~tokolu poslední valné hromady 
~ar.:odn~ Jedr;.oty pro Jlhozap~dlll. ~oravu udělil slovo jednateli 
?s~~edl1lho vy~oru Jar. Ed. VašlcDvl, Jenz ve věcné, propracované 
recI, pro?ral narodni a kulturní poměry na Třebíčsku. O menši
novyc~ ukolech Národních j;ednot nadšeně promluvil JUDr. Floryš 
ad.vokat v .~or. Kru~lově, a načrtl pěkný plán, jak bědným po~ 
merůJ? ~aslch m.e~šm dalo by se odpomoci. Ve volných návrzích 
hlavl1l zIetel uplran byl stále na tuto otázku, vskutku pro naši 
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jednotu velmi závažnou. Jisto je, že bez náležité fi.nanční podpory 
nemůž~me vykonati to, co nál:od od nás I;l0žaduJe. " 

Usti'ední výbor Národní Jednoty pr~ JZ. Moravu přal, Sl, aby 
v tento den svolán byl též sjezd menšlllových pracovmků, leč 
nedošlo k tomu. , , 

Dne :-20. září 1903 u příležitosti výstavy kloboucke svolana 
byla do Klobouk u Brna organisační schůze zástupc.ů vš~c,h 
spolků a národních pracovníků na Hustopečsku. Ku ,četne .na~stI
vené schůzi dostavil se za města Klobouky a za vystavlll vybol' 
Dr. Fr. Drbal a četní zástupci mnohých spolků. SchtJzi tuto poctil 
také svou pI'ítomností zemský a f'íšský po~!anec ,P: O~ak~r baron 
Pražák, jenž pozorně vyslechl všechny i'eCl a shbll,. ze Jako po
slanel~ za tyto kraje bude veškeré naše snahy a pozadavky vzdy 
a všude podporovati. 

Po uvítacích řečech podal jednatel ústf'l'dního výbo~u .Jar: 
Ed. Vaška, jenž schůzi předsedal, ~ao ře,či podro.bný stahs~lCky 
přehled národních a kulturních pomeru teto skupmy: Druhy re
ferent, p. JUDr. Jar. Seidl, advokát v Br~ě, pr,0~1luvll zas v pr?
cítěné řeči o hospodářskýeh úkolech Narodm Jednoty. Nastm 
pak národní práee na Hustopečsku, )ej! dobré ~ stim;é str~~ky, 
velmi pěkně vylíčil JUDr. Fr. Drbal, lenz v mnohych vecech zadal 
o intervenci přítomného zemského a říšského poslance, p. Otak. 
barona Pražáka. Ku konci schůze přijata jednomyslně resoluce 
ve prospěch českých vysokých škol na Moravě. y 

Dne 26. září 1904 v čas výstavky ovoce v Mor. Krumlove 
svolán byl praeovní "jezd této VIII. skupiny. do M. Kr:umlova. Ač 
počasí bylo velmi neptíznivé, přec účast lIdu hlavpe z venkov,a 
byla neobyčejná. Schůzi zahájil p. JUDr. Floryš ~to!l, advo~at 
v Krumlově, jenž udělil slovo p. Dr. Lad. Plu~arov~'.. adv?kat~ 
z Brna. Tento v delší hluboce propracované řeČI vyhcll mlstrn~ 
národní, kulturní a hospodái'ské požadavky naše .. ~o ~ěn~ choyll 
se slova jednatel ústředního výboru Jar. Ed. Vaslca, )enz nacrtl 
ve stručné,' ale věcné přednášee statistický přehled národních ~ 
kulturních poměrů této skupiny, na~ež nastíl~il n~k0.Iika pěT~nýml: 
procítěnými slovy p. JUDr. Jar. SeIdl ll:enšmo,ve, uko!y N~:'O~lll 
jednoty. Pozornost, jaká věnována byla Jednothvym ,predn~:sk~m, 
nasvědčuje tomu, že tamější lid dychtí po podo~ných přednaskac?', 

Podobně svolány býti měly pracovní Sjezdy v Hu;;;topecl. 
Dolních Kounicích a ve Znojmě, leč ~ro různé překážky nedošlo 
ke skutku. . . 

Připomenouti též sluší p~á~elské sty~y ve spol~čné práCI, Jež 
pěstovány byly se sesterskýmI Jednotami: Severoceskou, .Posu
mavskou, s Národní jednotou pro vý'chodní, Morav? a s Cesk?~ 
slovenskou národní jednotou, dále s Ustředm a Brnenskou .MatIcl 
školskou s Družstvem Národního divadla, Národní Radou Ceskou 
v Praze' a jejím yodborem v Brně, s Ústf'e~níJ? spol~em živ~ost.
níků v Brně, s Ceským spolkem pro opatrovalll sluzeb ve Vldlll, 
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Vídeň IX., Pramerg. 12, s Českoslovanskou obchodnickou besedou 
v Praze, s Klubem Mor. Besedy v Praze, s Turistickou jednotou, 
s Pohorskou jednotou Radhošť a j. 

Dne 27. února 1904 konána byla poradní schůze v Praze 
sJran jednotného zavedení národního kolku a jeho p'articipaci pro 
Ustřední Matici školskou, pro obranné Jednoty v Cechách a na 
Moravě a pro Národní divadlo v Brně na kteréžto schůzi naši 
Národp.í jednotu zastupoval starosta MUDr. Fr. Veselý. 

Usttednímu výboru značně ulehčeno bylo tak zvanou pre
nesenou působností, když totiž vzaly si jednotlivé odbory na 
přÍmou starost některé obce ohrožené neb dřímající odbory. 
V tom zvláště vynikal odbor ve Velké Lhotě starající se o české 
školství v Dolním Radik9vě, nI. odbor Národní jednoty v Brně 
z téže příčiny v Nových Cernovicích, bytešský starající se o Osovou 
Bytyšku a l{adoškov, dačický o Olešnou a Cp.lumec, krumlovský 
o Budkovice, Jezeřany, Krtěnice, Rabšice a Zbánice, velkomezi
tíčský o Měřín, Jabloňov, Nové Syrovice, Lhotku, Kucharovice, 
Bory Horní, Lavičky, volfířovský o Dolní Němčice, žďárský 
o Ostrov, Obyčtov, Sázavu, Nové Veselí, Najdek a Lhotku. 

Okolností velice potěŠItelnou bylo pro jednotu, že v řady 
jejich pracovníků při stouplo hodně dam, které založujíce jednak 
samostatné odbory, jednak jako kroužky nejen osvěžily činnost 
odboru, ale byly též bohatým zdrojem příimů· odboru, dovedouce 
hravě sebrati sumy peněz. Počet dam dostoupl na 500 členek. 

K utužení organisace jednotlivých odborů a vzájemného 
styku jich s ústředním výborem, jakož i k šíření zájmu pro práci 
menšinovou značnou měrou přispěl i Věstník Národní Jednoty 
pro jz. Moravu. 

1904-1905. 
Ú s tf e d n. í v Ý bor: Starosta: MUDr. Frant. Veselý, majitel 

"Saratice" v Brně. Náměstkové starqsty: Jan Máša, tajemník českého 
odboru zemědělské rady, a Josef Stefán, c. k. účetní pošt. officiál 
v Brně. J ednaielé: Jar. Vašica, c. k. místodržitelský úředník a ing. 
cand. J ar. Vašíček v Brně. Pokladník: A. PíSa, knihkupec a nakladatel 
v Brně. Zapisovatel: K. Kaštil, úředník v Brně. Cle n o v é 
v Ý bor u: Bayer E., gymn. professor, Culík F.. úředník zem. 
výboru v Brně; MUDr. Drož Bedřich, lékař ve Žďáře, Dvořák, 
Fl., professor průmyslové školy, Fiala Josef, e. k. pošt. kontrolor, 
Holubička Alois, krejčí, MUDr. Hradil J .• zubní lékař, Kancnýř 
Bedi'ich, rada zem. soudu a zemský poslanec v Brně, Kocman 
F., rolník v Husovicích, Kott A, ředitel v Třebíči, MUDr. Kučera 
J., lékař v Židlochovicích, Lang A. M., nadučitel v Zabovřeskách, 
Marák S., (ldb. učitel v M. Budějovicích, Nevím Josef, krejčí 
v Brně, JUDr. Pičman A., advokát ve Vel. Meziříčí, JUDr. Pluh ar 
Ladislav, advokát v Brně, JUDr. Podbrdský J,osef, rada vrch. 
zem. soudu a zemský poslaneg v Brně, JUDr. Sílený V., říšský 
a zemský poslanec v Brně, Simíček J., nadučitel v Jundrově, 
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Šindelář Leop., odborný učitel v Bohonicích, JUDr. Štoll Floryš, 
advokát v Mor. Krumlově, Večeř Antonín, inženýr a professor 
ve Velkém Meziříčí, JUDr. Veleba Vilém, advokát ve Znojmě. 
Pře hl í žit e 1 é ú č t ů: JUDr. Andrle T., advokát, Kratochvil 
Ferdinand, ředitel kanceláre Cyrillo-Methodějské záložny a Volný 
Alfred, pokladník banky Slavie v Brně. K a n cel á ř N á rod n í 
jed not y v Brn ě, Solniční ulice 13. Tajemník: MUC. Pře
rovský Bedřich. 

Schůzí výborových bylo konáno 12, schůze organisační byla 
každý týden a komise finanční i školská scházely se častěji. 

Jako již jiná léta, tak i letošího správního roku ustaveny 
byly jednotlivé skupiny pracovní, jimž rozdělena obsáhlá práce 
jednoty. 
_ Do_ komise organisační zvoleni: pp. Máša, Vašica, Kaštil, 
Stefán, Sindelář a Vašíček. 

:Qo komise finanční: pp. Kancnýř, Bayer, dr. Podbrdský 
a of. Stefán. 

Do komise knihovní: pp. J?ayer, Dvoták, Kancnýř, Culík. 
Do komise školské: pp. Sindelář, Lang, Bayer, Dvořák 

a Vašica. 
Do .komise redakční; pp. dr. Veselý, Máša, Vašica, Šindeláf', 

Kaštil a Stefán. 
Do ,komise administrační: pp. Vašica, K~štil a Vašíček. . 
Do komise národohospodářské: pp. dr. Sílený, Máša, Holu

bička, Kocman, Nevím. 
Z komisí nejusilovnější práce připadla komisi organisační 

(předsedal p. taj. Máša) a finančnÍ. 
Před vytčením hlavní činnosti v tomto období nutno dříve 

zmíniti se o vůdčích ideách, které byly hybnou silou vší činnosti 
a které krásně vylíčil p. jed. Vašíček ve své jednatelské zprávě. 

V jedné z posledních výborových schůzí, které predcházely 
minulé valné hromadě, bylo usneseno ztíditi místo tajemníka 
a místo kočovného učitele. A zde jsme hned u první takové 
vůdčí idee, která vložena nám do vínku. Idea tato jest výsledkem 
usilovného uvažování a podvižení činnosti Nár. jednoty, o jejím vžití 
v krev každého českého člověka a o vžití se pocitu povinnosti tohoto 
člověka k tak důležité instituci národní. Není možno, aby ústřední 
výbor byl takým srdečním orgánem, v němž by se poznatky z menši
nového boje, příspěvky finanční, organisace, drobná práce atd. slé
valy, z malých zkušeností a poznatků velké budovaly a jako takové 
se po celém těle jednoty rozstříkly - jestliže Národní jednota 
nebude mít aspoň jednoho kočovného učitele. Svaz Němců 
z jižní Moravy docela správně ve své výroční zprávě r. 1903 po
ukazuje na to, že od té doby, co nebylo obsazeno místo kočov
ného učitele, jeho agenda upadá. A jak by také ne? Kočující 
učitel .musí být včelkou, která snáší med do společného úlu, ale 
musí být zároveň orlem, který bystrým okem stíhá krajinu pod 
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~ebo,u, zda nehrozí nebezpečí jeho mláďatům, musí být předbo
Jovníkem v územích nových a vůdcem armád v místech ohro
~.en,ý~h. Jak d?~~la jinak chápou důležitost kočovných učitelů 
JInE' J:d:lOt~, ať JIŽ }.esk~ nebo rilOra~ské německé! Byla by nyní 
na n:llste vyzva; ucmte I vy podobne! Tu třeba toliko pohléd
noutI na finanční bilanci taký ch spolků a srovnat ji s bilancí 
naší a zrak se otevře. 

. .ýstřední výbor však nelekal se špatných perspektiva chutě 
pl'~lozll ruce k dílu. A z tohoto snažení plyne druhá idea, která 
p~lpa~la fina~ční komisi, pozvednouti ptíjmy ústředního výboru. 
Fm.ancní komIse zásluhou pánů v ní zasedajících podnikla ně
kolIk velkých akcí, zmiňuji se jen o městské a na získání 10 K 
čl~~ů, jejichž výsled~k nejlépe vidět ze vzrůstu příjmu. Celkový 
přlJem přesahoval mInulý o 1129'16 K.*) Snad je to první krok 
k lepší budoucnosti, snad je to známka porozumění úkolů Ná
rodní jednoty pro jihozáp. Moravu. 

K .o~sazení místa kočovného učitele nepřišlo, ústřední výbor 
VŠ!lk U~ll111 aspoň tolik, kolik bylo v jeho silách. Zřídil místo 
taJemmka, který ovšem tehdy, kdy mu práce v kanceláři dovo
lovala, zajel si také mezi vzdálenější odbory. Tajemníkem jme
nován pan Josef Svozil; jméno jeho samo bylo zárukou šťastné 
vO:by. .v několika dnech možno tíci bylo pozorovat živý ruch, 
ovsem ~en v nejbližším okolí, neboť nebylo kočovného učitele. 
P.an taJemní~ Svozil podnikl okružní cestu po odborech na Jem
mcku a ZnoJemsku, spojenou s pracovním sjezdem v Jemnici, 
kde laskavě mluvil také p. posl. Bedřich Kancnýř. Bohužel dne 
1. . srpna 1904 převzal redakci "Moravského Kraje", ale bohudík 
s Jeho. odchodem nepominula jeho láska k jednotě. Tajemníkem 
prozatImnÍl;ll pak jmenován p. MUC. Bedřich Přerovský. 

Je přlrozeno, že finanční komise za stávajících poměrů mu
~ela se, omeziti na nejužsí kruh, na konec jen na Brno. Ale je 
~ na ~ale ~oto možno a je spravedlivo, aby jenom Brno, totiž 
!~h,o }Intm:. sbí~kami, přetížená č~ská veřejnost podporovala sama 
SIre kraje phozapadm Moravy? JIstě že ne. 

• Proto bylo pracováno. na klíči a stanoven poměr 80: 20. 
L;c dolel a správně by~o dále uvažováno, zda vůbec takto nějaká 
naprav~ nastane .. A prlšlo se k přesvědčení, že ne. Konečně vy
pracovan byl navrh, aby dle poměru položení, velikosti a j. 
?dborl! b.yl nejmenší příspěvek stanoven. Návrh tento byl uvítán 
Jako Jedmý východ z nynější finanční tísně a proto přijat 
a proveden. 

Org~nisační komise, která týdně konala své porady, praco
vala po hchu dále jako léta minulá. Jí právě připadla ta pravá 
dro~r~ :t;>ráce, ~ť již to byl zápis do škol, nebo vysílání řečníků, 
pOřadam SChŮZl a prednášek atd. 

*) Není započtena položka 600 K jako subvence zem. výboru na pořá
dání přednášek. 
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Kancelář Národní jednoty laskavostí p. staros~y. dra. F. Ve: 
selého zůstala i v roce minulém v jeho kancelarl. Ale kdy z 
agenda vzrostla a pan starosta nás podpoř~l, přestěh~~~la ,se n~ 
Giskrovu ul.. kde měla společné místnostI, s kancel.ar~ Naro,dm 
rady. Od 15. listopadu nachází se kancel~i' ve s~m~nyc~ mlst
nostech v Solniční ul. čís. 13 v I. poschodl spolecne v Jednom 
bytě s kanceláří Národní rady, Matice školské a spolkem pro 
brněnská předměstí. . v , 

Aby v otázkách širší působnosti postupovaly o~bory ~r~~nske 
společně, vysílaly po dvou delegátech a dvou .nah:admcI~h do 
sboru důvěrníků odborů brněnských. PředsedmetvI ustavIlo se 
takto: předseda: Josef Stefán c. k. účetní o~~ci~l v Brně, míst~
předseda Vlad. Zach, c. k. účetní pošt. o fti,cIaI , Jed~atel ~~humll 
Liška člen redakce Mor. Orlice", pokladmk FrantIsek Plsa, za
hrad~ík, zapisovatel" Karel Kaštil, úředník, náhradní~i, ~~dol~ 
Bártek, místodržit. úředník a Josef Sýkora, c. k. financm ucetm 
assistent. . 

Že předcházející vývody hlavně stran kočovnéh~ ~č~tele 
byly správné, dotvrzuje také návrh odboru v Mor. BUdĚ'JOVICICh : 

Slavnému 

Ústťednímu výboru Národní jednoty pro jihoz. Moravu, 

Brno. 

Místní odbor Národní jednoty v Mor. Budějovicích ozna
muje, že na valné hromadě dne. 1. ledna 1905 byl jednohl~sně 
přijat návrh, aby ústředí Nár. Jednoty bylo z Brna přelozeno 
na venek a to do Mor. Budějovic. Návrh budiž předložen valné 
hromadě 'Nár. jednoty 26. března 1905 s odůvodněním, že dnešní 
práce ústředního výboru potřebám jihozápadní Moravy naprosto 
nevyhovuje. . .-

V případě, že by návrhu vyhověno nebylo, navrhu~e M. q: 
v Mor. Budějovicích zřízení sboru důvěrnického pro cele POdY]1 
se stejnou pravomocí, jako ji má ústrední výbor. 

Mor. Budějovice, 9. ledna 1905. 

Josef Jahoda, Dr. J. Váňa, 
jednatel. předseda. 

Ústřední výbor, kterému jde o věc a ne o osoby, vysel 
tomuto návrhu vstríc, tím že dopsal 26 odborům a důvěrníkům 
o dobrozdání. Dvě odpovědi v případě přeložení byly pro Třebíč 
a šest pro Mor. Budějovice. Dle přání odboru dáno přeložení 
ústředí na program valné hromady, která odhlasovala. že i na 
dále má zůstati sídlem Nár. jednoty naší Brno, právě z těch 
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dť!vodl'l, které na před' d 
z Telče do Brna. u JSou uve eny pro přeložení Nár. jednoty:-

Za organisačním účelem konal b • k' . 
tři porady v Brně, z nichž v šel s YI krnens e ~ ok?lní odb?ry 
a na popud odboru žabovřesk' po e pro ~rnenf:l<a předmestí 
za velmi hojné účasti. eho poradm schuze v Zabovřeskách 

Kromě dvou členů ústřed 'h 'b 
bory Národní jednoty naší' Br~~ f v~ or~Vza~oupeny byly od
Brno YII., Brno VIII B strc H ., . rno ., rno V~, Brno VI .. 
Pan nadučitel Lang 'pro:rnlu "1 usovlce, Jund.rov a. Zabovřesky. 
v létě míti zřetel a jaké n~lv' p~~ °t ~emate "k )a~é činnosti 
Přednáška pana řídícího Langaaz~ \ sYl s ok?lmml odbory". 
dť!ležitá, neboť poukazoval hlav . ya vetIc.e dobre promyšlena a 
spolkové a zejména ku zti ,r;e na ne ecnost a nechuť ku práci 
brněnského. 39 obcí kolemzo~am odbo;-ů J českých místech oko li 
a
t 

v kterých jest, jen živoří. ;~~tone~a~;dfo~už~~Odn~kje~not!, 
s upce odborť! by ve • t ves ere za
mitě. PoukazuJe na Ně:ce:u • on~to :praco;ali společně a svědo-
a spolkové práce ovládají' t::ř~ltO Jfn ~sledkem uvědomělosti: 
tedy zapotřebí, abychom vešker ~ ~e ou ,ol"av~ ~ Slezs.ko. Jest 
podporovali finančně a uvědom! l~~, k a\Jest Ja~ehokolrv stavu,. 
zábavami a jin 'm t h ,va 1 ll! ovnaml, prednáškami. 
?dbor Národní Yjed:ot~. 0p~:~~n:~~kldY~lzt~dí.me v každé ,obci 
Jednot podaří se lehko obcím zr"d:Pt' 'J a~ avne odborť! Narod. 
d • t' 1 I I za ozny nákupní ad' , 

ruzs va, ovocmcké a zelinářské k . ...' pro eJm 
zemský sněm podobné podniky ~rsy a pne a pouk~zuJeme, že 
své apeluje na přítomné ab SU vencuJ~. Ku konCI přednášky 
řemeslnictvo neboť jen takt y ~~dporovdah, !laš:. živnostnictvo a 

Nt. t ' h . o m zeme OSlC! neJakých výsledků. 
a e o sc ŮZl odborť! bylo usnese b b ~ , 

přenesenou působností hledělv provád~tno, a y.~ rD:enske .odbory 
Vzrť! t .. . d' J e orgam",acl SkUPlllOVOU .. 

s aJlCI agen a Jednoty rok od rok d h' 
dacího protokolu značné vy's~e u 'I u .. osa uJe čísel po-

• .. Sl ovnou praCI lll"orma' . , 
pravnou, Jak JIŽ počet došl' ch a ,1' . cm a přJ-
pisů aspoň zhruba naz . r exped,ovanych dOpISŮ a tisko-
zápisů jednat. protokol~acuJe. Expedovano úředních dopisť! dle 
dopisť!. . . " . 685 kusů< 
zaslána čísla Věstníku'" 6' 7' 8 9 a II. r·oc'.· 1.', 2.' 2593 " 
časopisů." ., ., ., . 2500 

'505 " 
Celkem tedy " 

Je totiž nutno . '. . . . . . . 6283 kusů. 
celkem více konati n~žod~~kc~out:; ze v: letních .měsí?ích nelze 
p.ráce závisí více od toh:' zda ~~I~r~~r~·. A dovsekm l~ p.?dzimní 
clle pracovati místní pracovníci Nev h as\ ~ z ~ s u~ecne budou 
okresní město stalo se jaksi oh . k Y nu ~ no Je ~ak~, aby každé· 
aby mělo práci v okres . ms. em vsech mlstmch odborůt· 
porovalo činné odbory, ea;y e:~~~~t~I;d~~~~~á~~~jel~~nsa"1st~ea~í~ 
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výborem a usnadňovalo mu práci, a také zlaciňovalo. Bylo by 
zajisté možno hodně mnoho uspořiti, kdyby tak se pracovalo. 
Není ani možno a není ani radno, aby v každé věci musil 
ústřední výbor vysílati řečníky a tajemníka. Je nutno, aby co 
~ejvíce vykonáno bylo v každém okrese místními pracovníky. 
Ustf'ední výbor pak aby mohl práci skutečně jen podporovati, 
scelovati a říditi. 

V dubnu byl tajemník Národní jednoty na cestě v Třebíči, 
Mor. Budějovicích a Jemnici. Všude se jednalo hlavně o sou
stavné ucelení vzdělavací činnosti jednoty a o tom, co by se 
dalo kde zvláště co začíti. Dle úrad započalo se pracovati na 
podzim, kdy teprve bylo možno dosíci takové účasti na jednání, 
jaká je minimálně pottebna. Vykonány ptípravy k založení 
Spolku brněnských předměstí, jenž byl již také ustaven. 
Ustavil se na valné hromadě dne 2. června t. r. Výbor zvolil si 
do předsednidva za ptedsedu pana J. Mášu, tajemníka českého 
odboru zemědělské rady, I. náměstkem pana dra. Fr. Špačka, 
zubního lékaře, II. náměstkem p. nadučitele Langa ze Žabovřesk, 
1. jednatelem úř. u místodržitelství p. Jar. Vašica, II. jednatelem 
p. dra. Spíška, adv. koncipienta, a pokladníkem p. dra. Koželuhu. 

Koncem června byl tajemník na informační cestě na Znojemsku. 
Dne 1. července porádal tajemník za ochotné sQučinnosti 

akademického spolku "Zory" studentskou schť!zi, na níž mimo 
jiné šlo také o to, aby studentstvo zaopatřilo Národní jednotě 
přes prázdniny informace o poměrech ve svých rodných obcích 
a v okolí, hlavně, aby bylo dle nich možno vejíti v pracovní 
styky § nimi. 

Ciněny byly také pokusy o velikou slavnost Národní jednoty, 
jež však narazily všude na překážky takové, že slavnost nebyla 
možná. Pro Brno pak sepsán seznam všech členů místních odborů 
Národní jednoty, aby se vědělo, kdo ještě má býti v)'zván, aby 
za člena přistoupil. 

Na jednotlivé obce obrátil se ústřední výbor písemně a 
vyzváním: 

N a š e m ě s t a a - N á rod n í jed not a. Nečinnost 
českých měst v ohledu národním pociťElje na Moravě hlavně 
Národní jednota pro jihozápadní Moravu, jíž finanční prostredky 
nedovolují vydržovati stalého kočovného učitele pro její stano
vami určený obvod, totiž bývalý kraj brněnský, jihlavský a zno
jemský, kdežto výbojné spolky německé "Sůdmahrerbund" a 
"Nordmahrerbund" mají po dvou kočovných učitelích a odbory 
v každém větším městě. A kdo podporuje tyto výbojné spolky 
německé, kdo je financuje? V první řadě zámožní jednotlivci a 
v druhé řadě občanstvo německých měst, kde zřízeny odbory 
spolků těch, které hlavní činnost jeví ve sbírání peněz a odvá
dění jich na ústtedí za účelem upotřebení jich na národnostní 
čáře.- A jak chovají se ku naší Národní jednotě, hájící jiho-
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~ápad ~o!avy proti hrabivosti "Sudmáhrerbundu", naši zámožní 
JednothvcI a naše česká města? - Bohužel takřka nečinně. 
Jednotlivci zámožní naši nezávodí s Brassem a naše města daleko 
pokulhávají za městy německými. Či není to illdolencí vůči Ná
r~dní jednotě, kd~ž mě~ta. č.~ská neIl!-ají odborů Národní jednoty, 
~~ by byl~ ,v prve, řade J~JIC~ po~mností zakládati odbory za 
ucelem Sbl!am penez na haJem našIch obcí pted poněmčováním? 
A tohoto ukolu musí se konečně podjati naše uvědomělé ob
ča?st~o .. česktch n;ěst, hlavně intelligence, nemáme-li pozbýti té 
krasne Jlhozapadm Moravy a z nedostatku peněz na udržování 
kočovného učitele ptenechati ji na pospas těm nenasytným sú
sedům. Slov těchto nechť všimnou si naši lidé dobré vůle ve 
městech, kde dosud odboru není, jako: Nové Město Kunštát 
Bo~kovice, ~lansko, Je.víčko, Vyškov, Slavkov, Bučovice: Zdánice: 
KYJ.ov, . Komc~, IvančIce, Jaroměřice a i menší .nísta českých 
kraJů.' Ja~o: JUl?ramov,. poubravn!k; Měřín, Letovice, Sloup, Je
govmce, Slapamce, Olesmce, PozotlCe, Vracov Podivín Hrotovice 
Z~le~ava, Brtnice a m. j.,. zvl.áště zuěmčená ~ísta, kd~ by odbo~ 
Na!.J~?noty dO~ře mohl mU;\Orltu českou skoncentrovati, jako Husto
pec, ZldlochovlCe, Pohořehce, Hodonín, Břeclava, Mikulov Hrušo
vany, Mir~slav,a, Ji~la,va, Znojmo. Jen srovnejme přijmy Nár, jednoty 
za rok mmuly s Jmym obranným spolkem v Čechách tak na př. 
s Po~uma~skou, j,ednotou, )ež, ~ěla za rok 1903 příjmft 130.000 K 
a ,nase Narodm Je?nota trl tIslCe korun, a uvedeme na pt'. našim 

. mes_tům na Morave, co odvedla některá místa Po~umavské jed
no~e. v roku 1903: Benešov 240 K, Budějovice Ceské 4140 K, 
DeJylce 300 K, Hl~boká 330 K, Humpolec 270 K, Klatovy 430 K, 
Kolm 530 K, Netohce 500 K, Písek 2810 K, Prachatice 1500 K 
Třeboň 71,5 ~.' ,Ttn nad Vltayou ?O? K atd. Číslice tyto nechť 
~o~nou, staVaJ1ClI:ll o.dbory Narodm Jednoty, z nichž dvě třetiny 
us~:edm ?okladn~ mc ~,eodv~~I!! Jako vždy vzorem naším bý
V~Jl, b:at~l z ,"kr~lovstvI " zvl~st.e v obranné práci, a proto oče
~ava. ustredm, vybor. ~arodn~ Jednoty pro jihozápadní Moravu, 
~e Ujmou ,se Jed~othvcI v mlstech výše uvedených, jakož i ne
Jme.n~vanych prace k, ~aložení odboru a v brzku počátek ten 
ohlasI a stanovy, hodlCI se svou šítí pro místo každé si od 
ústředního výboru Národní jednoty v Brně vyžádají. Ne~tane-li 
se tak, pak pokusí se Národní jednota sama vyhledati pracovníky 
v oněch místech. • 

, Nezdatí.-,Ii s~ a?i p~~us ,ten, ~adá zodpovědnost na všechny 
ztraty na na Sl drzave v Jlhozapadm Moravě na města česká ne
uv~domnělá a na jednotlivce, nemající chuti své pohodlí oběto-
vatI spravedlivé práci národní. . 

A proto práce Národní jednoty směřovala zvláště k tomu 
~by. co. mo~ná nejvíce získáno bylo této nejptednější národní 
mstItucI hOjnost členů, zvláště z řad inteligence a zámožných 
lidí v Brně. . 
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Jak jsem se již krátce zmínil, ústřední výbor Národní jed
noty pro jihozápadní Moravu v Brně usnesl se,. že odbory Ná
rodní jednoty mají z příspěvků svých odvádětI 80% pokladně 
ústi'edního výboru a 20% si ponechati na správu vlastní. Usne
sením tímto měl býti upraven finanční stav Národní jednoty. 
Některé z odborů tuto ustanovenou daň již odvedly, ale daleko 
větší jich počet této povinnosti až dosud nedostál. 

Nově ustaveny byly v letošním období tyto odbory: 
v Brně: Dámský odbor, VII. pro Jiskrovu ulici, VIII. pro Cejl, 
IX. pro Obilní trh, X. pro P~kařs~ou ulici, XI. pro Trnitou, XII. 
pro Křídlovickou, XIII. pro Smerlmgovu, XIV. pro Vídeňku; na 
venkově: v Zabovřeskách (dámský), v Koryčanech, Budišově, 
Bystřici, Jemnici, v Inačovicích, v ~al?I?ěřicích, Mr.a~oticích, 
Pavlovicích II Vyškova, Kozlanech, BlazovlclCh. Vacenovlclch, Nov. 
Veselí, Rozdrojovicích, Náramči, Zebětíně; k úcinné práci byl po
vzbuzen odbor v Líšni a v Budkově: povoleny a dosud ne
ustanoveny byly odbory: v Bohonicích, Zeroticích, Pratci, Ko
márově,tAdamově, Bilovicích, Tvarožné, Ptibyslavicích, Bučovicích, 
M. Kynicích, Kohoutovicích, Krumvíři, Jiříkovicích. 

Ustaveno tedy v tomto období 25 odborů, Přičítáme-li 
z dřívějšku činných 107 odborů, čítá Národní jednota pro jiho
západní Moravu 127 činných odborů s 5638 členy. 

Pracovní sjezdy pořádány byly tři. Účastnili se jich nejen 
zástupci našich odborů, nýbrž zástupci všech spolků a vůbec 
byly to sjezdy české intelligence dobré vl"tle. První sjezd ko~á? 
byl v Dačicích, kde mluvil p. posl. B. Kancnýř,. druhý ~ JeI:ml~~, 
kde mluvil taktéž p. poslanec a p. red. J. SVOZIl a třeh v relCl. 

Když jednateli p. Jaroslavu Vašicovi pro nemoc udělena 
byla dovolená, převzal agendu Národní Jednoty II. jednatel Jar. 
Vašíček, jenž ji až do valné hromady vzorně vedl. 

Právě tak jako léta minulá, pěstovány přátelské styky 
s ostatními národními organisacemi. Požádáni Národní Radou 
o rozšiřování národního kolku učinili jsme tak několikerou výzvou 
v novinách a ve Věstníku, jakož i přímými dopisy na odbory. 
Dle příkladu Národní jednoty pošumavské a Severočeské žádala 
i naše jednota Národní Radu, by z národního kolku jejími od-
bory prodaného obdržela 50 proc. . 

Mezi Jednotami českými a naší Jednotou byly přátelské 
styky udržovány výměnou Věstník~ a na valné ~~oma~~ ,jednoty 
pra východní Moravu zastupoval p. Jednatel J. VaslCa naSI Jednotu. 

1905-1906. 

Úst ř e dní v Ý bor: Starosta: JUDr. Josef Podbrdský, 
zemský poslanec a c. k. vrch!lí rada zemského soudu v Brně. 
Náměstkové starosty: Josef Stefán, c. k. účetní pošt. oficiál 
v' Brně, JUDr. Frant. Koželuha, advokát v Brně. Jednatelé: Jar. 
Vašica, c. k. místodržitelský úředník v Brně, K. Rolenc, c. k. 
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poštovní úřední~ v
r 

Br~ě. Pokladník: A. Píša, knihkupec a na
~lada~el v Brnve. Z a vP I s o v a tel: Ferdinand Culík, zemský 
uř,edmk v v ,~rne: - Cle n o v é v Ý b o l' u: Bártek Rud., c. k. 
~Illst~drz. ,uredmk Vv Brně; Dopita Ladislav, c. k. profesor na 
ceske realce v Brne; MUDr. Drož Bedřich, lékař ve Žďáre' 
Ehrenberger Jan, administrátor "Mor. Orlice" v Brně' Holubičk~ 
Al., krejčí a kOlI:l.Orní rada v Brně; Kancnýř Bedřich: rada zem. 
s?~du a zemsky poslanec v Brně; Kocman F., rolník v Huso
vlclch; Kott 4-., ředitel obchodní školy v Třebíči' MUDr. Kučera 
J~~, lékař v Zidlochovicích; ~ang A., nadučiteI ; Žabovřeskách; 
L~~ka Boh., red. ,~~o~', OrlIce" ~ Brně; Marák Stan., odborný 
u~~tel v Mor. Bude}ovlClch; Nevlm Josef, krejčí v Brně; JUDr. 
Plcma? A" ad vokat v~ Vel. Meziříčí; JUDr. Pluhař Ladislav 
advok~t vvBr~ě; ~UDr .. Sílený Yáclav" zemský a říšský poslane~ 
y Brne; Spackova Juhe, choť zubmho lékaře v Brně' JUDr. 
Stoll, Flor,š, advokát v Mor. Krumlově; Valníčková M., choť 
zubm~o v le~aře v Brně; Vašíček Jar., inž. cand. v Brně; Večer 
Ant., ~nzenyr a prof. ve Velkém Meziříčí; JUDr. Veleba Vilém 
advvokat . ~ .říšský, p~slanec ve Znojmě; Vyhnáček, Úředník v Brně: 
Pl' e ~ II z I t e ~ e . uč t ů:. JUDr. Andrle Theod., advokát, Kra
tochvll Ferd., l'edltel Cynllo-Methodějské záložny a Volný Alfred 
pokladník "Slavie" z Brna. ' 

O minulé ,valné hromadě Národní jednoty pro jihozápadní 
Mora v~, konane ~ne 26. března 1905, vystoupili po výpadech 
z ,různych str~n čměných, všichni tehdejší členové z ústředníh~ 
vy~or.u. Jest sice pravdou, že někteří staN osvědčení pracovníci 
byb Jednotě ~~ece zachováni, leč nelze upříti, že jednota naše 
~.trpela nezho]ltelnou ránu odejitím dlouholetého a velezaslou
zIle~o. starosty a čestného člena p. Dr. Fr. Ves e I é h o i zn a
memteho pracovníka a rádce odboru p. cís. rady J. Máš i kteří 
p~e~ veškeré sn~žné 'pros~y. a dOI?lu;y do výbořu už nevst~upili, 
sl~blvše p~uze, ze Narodm Jednote vzdy radou i skutkem budou 
napomocm. 

Schůzí užšího výboru bylo konáno 12, širšího výboru 4. a 
s výbory brněnských odboru 2. 

. Ja~o)iná l.éta, tak i l~tošÍho správního roku ustanoveny byly 
Jednothve skupmy pracovm, rozdělena obsáhlá práce jednoty. 

po k~. m i se v'o r g a n i s '!':.č n í zvolen.i: Štefán (referent), 
Dopita, VaslCa,. Vaslč.ek, povzd~JI k~?ptovám Rolenc, Yyhnáček; 

,:I0 k, o m I s e f ln va n c ni: Plsa (referent), pí. Spačková, 
Valmckova, Kancnýř a Stefán; " 

do k o m i s e k n i h o vn í: prof. Dopita (referent) Culík 
a Lang, , 

. do ~ o m i s e l' e d a k ční: Vašica (referent), Ehrenberger, 
LIška a Stefán. 

U vedené komise se scházely dle potřeby. 
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Nejusilovnější práce připadla komisi organisační, která za 
předsednictví velmi obětavého našeho 1. nám. starosty Josefa 
Š t e f á n a snažila se přivésti Národní jednotu naši k mohut
nému rozkvětu. - Dosti značnou činnost jevila též komise 
knihovní a finančnÍ. - Komise redakční vyvinula činnost teprve 
po upravení financí naší Jednoty a pověříla redakcí Věstníka 
jednatele Jar. Vašicu, jenž za spolupracovnictví tajemníka Kolá
tora snažil se informačními články vzbuditi v odborech čilejší 
zájem a zápas v národní práci. S potěšením konstatujeme, že 
mnohé odbory pilně čítaly články ve Věstníku a dle daných in
formací řádně se řídily. Tím učiněn náběh tužší organisace, bez 
níž národnostní práce v Národní jednotě je nemožnou. 

Následkem usnesení ve schůzi dne 19. dubna 1905 ústi'ední 
výbor dal výpověď prozatímnímu tajemníkovi p. B. Přerovskému 
a vypsal řádné místo tajemníka do 15. června 1905 s ročním 
služným 2000 K a s hrazením výloh cestovních. Vedení agendy 
spolkové zatím převzal jednatel Jar. Vašica a redaktor Boh. 
Liška. Když pak tento nenadále byl povolán do Prahy a jednatel 
pro tehdejŠÍ změnu životní nemohl se tak intensivně věnovati 
úkolu mu svěřenému, vzat byl na výpomoc p. Farek, jenž svě
řené mu záležitosti svědomitě prováděl. 

Konkurs na místo tajemnické vypsán a uveřejněn v denních 
listech i v čelnějších krajinských listech a došlo k němu 50 žá
dostí, z nichž po dukladném prostudování kvalifikace všech 
jednotlivých žadatelů komisí organisační sestaveno terno, z něhož 
na širší schůzi ústředního výboru dne 24. června 1905 zvolen 
tajemníkem p. Kolátor, důchodní na statcíc!t knížete Salma. 
Vedle tajemníka sestává kancelářský personál ústředního výboru 
ještě ze síly manipulační, pana Kantorka, jehož si financuje ta
jemník sám a částečně ústřední výbor a Spolek brněnských 
předměstí. Vždy více cítěna je potřeba rozmnožení sil kancelář
ských a rozdělení práce jim dle jednotlivých odborů, než ani 
roku letošího pro neutěšené hmotné poměry jednoty nebylo 
možno přikročiti k rozřešení této otázky. Za zmíněných poměru 
a za stále vzrustající agendy jednoty nebylo možno, Q3.sto při 
vůli nejlepší, vyhověti v čas žádostem našich odborů, i doufáme, 
že odbory naše uznají plnou měrou tuto omluvu. 

Nově ustaveno bylo v letošním správním roce těchto 15 
odborů: Bohonice, Hrušovany, Ivaň, Jestřabice, Kovalovice, Město 
Nové, Němčice Velké, Nosislav, Sobotovice, Syrovice u Sokolnic, 
Šardice, Sošůvka (vlastně Sloup), Újezd na Hustopečsku, Žebětín 
a Židlochovice, a značná část dřÍmajících odborů probuzena 
k novému životu. 

Celkem čítá dnešního dne Národní jednota pro jhz. Moravu 
191 odborů. V řadě odborů těchto jest arci jako v letech pře
dešlých hojně neustavených odborů, dědictví to let minulých, 
kdy zadány stanovy nesčíslného množství odborů, bez ohledu, 
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bude-li moci vůbec odbor kdy býti ustaven, a pak značná část 
odborů, (zvláště na Hustopečsku), které teprve v poslední době 
byly. povoleny, leč pro krátkost času nemohly dosud býti 
ustaveny. 

Ze 193 odborů naSI jedr~oty je 148 ustaveno, a až na 
několik mají se čile k životu. Clenů dle výročních zpráv odborů 
napočteno v nich 6345, kterýžto počet svědčí sice o vzrůstajícím 
zájmu o jednotu naši, leč daleko a daleko zůstává ještě za 
sesterskými Jednotami českými, z nichž Pošumavská Jednota má 
na 30.000 a Severočeská na 60.000 členů. 

Práce v odborech vykonaná byla vskutku intensivní, ba 
mnohé odbory pracovaly s horlivostí a obětavostí skutečně 
vzornou a všeho uznání hodnou. Na prvém místě opětně jako 
v letech předešlých jmenovati sluší dámský odbor ve Vel. Me
ziříčí, jenž za vedení své nelÍnavné a veleobětavé předsedkyně, 
pí. Růženy Píč man o v é, dodělal se vysledků, zajišťujících jemu 
přední místo mezi všemi odbory naší jednoty. Neméně všeho 
uznání hodnou je činnost těchto odborů: Bítov, Brno dámský, 
Brno lIL, Budějovice Mor., Budišov, Klobouky, Koryčany, Ko
zlany, Krumlov, Líšeň, Město Nové, v Meziříčí V. mužský, Milo
nice, Sedlec, Veselí Nové, Vomice, Zabovřesky dámský i mužský, 
Žďár, Židlochovice. 

Takřka ve všech odborech pOřádány byly poučné i zají
mavé přednášky, odbory upozorňovaly ústřední výbor na po
měry národní, školské, průmyslové a hospodářské, žádaly pod
porování různých důležitých záležitostí, pOřádaly slavnosU, 
súčastnily se samy neb na vyzváni ústředního výboru národních 
slavností, pečovaly o podporu českých živnostníků a průmyslníků, 
Zřizovaly pěvecké a hudební kroužky, organisovaly nové odbory 
místní, oznamovaly stav průmyslu a hospodářství ve svém okolí, 
staraly se o udržení českých krojů a písní národních atd, 

Značný kus práce vykonán na poli organisace okrskové. 
Organisační komise totiž naznala, že je nevyhnutelno, aby každé. 
okresní město stalo se ohniskem všech místních odborů, aby 
mělo práci v okrese v evidenci, popohánělo liknavé a podporovalo 
činné odbory, aby sprostředkovalo spojení s ústředním výborem 
a usnadňovalo mu práci a také zlaciňovalo. Není ani možno a 
radno, aby v každé věci musil ústřední výbor vysílati tečníky a 
tajemníka. Je nutno, aby co, nejvíce vykonáno bylo v každém 
okrese místními pracovníky. Ustřední v,ýbor má práci tu skutečně 
jen podporovati, scelovati a tíditi. Jinak se práce zdražuje 
cestovným a dietami. Finance pak jednoty nutí jen k účelné a 
rozumné spořivosti. 

Těmito myšlenkami veden vyzval tudíž ústřední výbor okresní 
odbory, aby jmenovaly čilou osobu za okresního jednatele, který 
by byl pojítkem ústředního výboru s odbory. Témuž připadá 

j 
1 
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'kol udržovati odbory v náležité činn,osti, ~ovhé o~b?t~y zřizovati, 
u , , db ů ovah a navr y ClUI I. 
lÍstř. výboru přam o ,or oznam aslán do těchto míst: Telč, 

Přípis n.a ok~esm Bo~v~ry i~t ~řebíč Vel. Meziříčí, Bystřice 
Dačice, J.:mmctď,or. MU :~~~lo~, dále 'na důvěrníky, kt~tí by 
n. P., Tlsnov, ar,. . Z ' o (Dr Veleba) JIhlava 
jako okresní, jedn~telé flJ~govah: K~~~~) Hu'stopeč (r~d. Slov. 
(na~uč. Vozab), Žld(IOChoČvlce ~~)r. KYJ'ov (Dr. Joklík), Ivanovice 
Krale), Břeclava Dr. erma, 

(Dr. Bohdan). , d' é táni odborů a před-
Organisací, °hkrskovou ~~lne~~šic~vn po p decentralisaci práce 

nich venkovskyc pracovn m času nové stále ve 
menšinové, jíž vytvořeny b~d?u postupe racovní v ni~hž bude 
vzájemném styk? postU~~pCI ~~~o;l z~aldsti poměrů místních 
možno plnou merou VyUZI I po ~ o d tl' 'h racovníků. 
i osobních i vzác?ých, zkdubšenostr Jeři~~ol~y~yst~matické a hlubší 

Rovněž brnoenske . .o , orl za p avše o dvou delegátech, 
práce utvotil} J~kkoů JI~t ,leta'po:ř:~ní sctťuzi zvolil si za před
S bor d ů oV e r nI, , ery, v Tom a n a Ed., jednatele 
sedu V a š I C u Jar . .' mIs~opregs. o~. k u Jana pokladníka inž. 
tajemníka Brněnske M~hce ~ e ~ v I nd • k a Důležitost jmeno
S v o bod u Jo~. a ~apIsovate ~ o ,e z nneou v· akci skolské v době 
vaného sdružem ukazala ~e zyla~te dce, o ednotlivých brněnských 
zápisu do škol a v orgamsacl naro m v J 

okresích. " d k ' byly letos dva, a zvání byli 
P r a c o oV n I ~ J : z y, o~~ny 't a větších míst v obvodu 

vždy k nim zastupcI vsech ce..skych mes 1905 v Jemnici a druhý 
oP' k ' byl 20 června , h 

skupm. rvm on~ , .. ' h N obou četně navštívených schů~~c 
2. červe~ce 19?5 v , ahc.ICI~··h ?k lech zemský poslanec p. Bedrlch 
promluvil o narodme naslC u o 

K a n c n Ý ř. . I ' o jednotu že v tady 
Okolnost~ ~eli~~ pot~šlte ndo~ Je prkteré zaklá'dajíce jednak 

jejich pra~ovmku pn,st~puto:;o ~~o:~y nejen osvěžují činnost 
samostatne odbory, Je na.J d' příjmů odboru dovedouce 
odboru, ale ~sou též bo?atym z rO~~~tou 1 počet d~m na 767 
hravě sebratI sumy penez." Lt,etos po~et ten se zdvojnásobí 
členek doufejmež, že v pnš lm roce 

a s ní~ zárov~ň i čin~ost o?~or~i'vých odborů a· vzájemného 
K utužem O,rga,msac~ Je no I. k v i k šíření zájmu pro 

styku jich s ústtedmm vybore~, Ja ~~ 'I i Věstník Národní 
práci menši~?vou, zna~nou merou pnspe . 

jednotY,,Pro JlhOZ~P~~?I r~~a~~~telské styky ve společné práCI, 
Prlpor,nenoutI ez s us~ -, i 'ednotami: Severočesk9u, 

jež pěstovany byl,y se, ~e",terskym J v' chodní Moravu a s Ce-
Pošumavskou a ~aro~m ,Jednotou ~~e ~ Ústřední a Brněnskou 
skosloveuskou narodm Jedno~ou.' k' ch ptedměstí s Družstvem 
Maticí školsk?u, se Spolk~md ;n~s d~u Českou v 'Praze a jejím 
Národního dIvadla, s Naro m a 
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odborem v Brně, s Ustředním spolkem živnostníků v Brně, 
s Ceským spolkem pro opatřování služeb ve Vídni, Vídeň IX., 
Pramergas. 12, s Klubem Mor. Besedy v Praze atd. 

K valným hromadám sesterských jednot v Čechách zaslány 
byly blahopřejné přípisy; na valné hromadě pak Národní jed
~oty pro vých. ~oravu v Olomouci zastupoval naši jednotu 
Jednatel Jar. VašIca. Týž zastupoval jednotu naši na loňské i 
letoší valné hromadě Brněnské Matice a s p. radou B. Kanc
nýřem a drem Pluhařem ve valné hromadě Spolku brněnských 
předměstí. 

V první schůzi výborové byl přijat jednohlasně navrh,. aby 
odstouplý a zasloužilý člen, tajemník zemědělské rady pan Jan 
~áša j~enován byl ~estným členem Národní jednoty pro jiho~ 
~a~adm, Moravu pro Jeho velké zásluhy v naší jednotě, i doufá 
ustredm výbor, že dnešní valná hromada na návrh tento jedno
hlasně přistoupÍ. 

N a základě usnesení v téže výborové schůzi Doděkovali! 
?sobně jménem ~ýboru nynější starosta JUDr. Jos. Pódbrdský a ' 
Jednatel Jar. VaŠIca dlouholetému Předsedovi a čestnému členu 
Národní jednoty naší p. MUDru. Fr. Veselému za jeho neoce
~itelné zásluhy, je,ž si )~,dnak VZkříšením a zvelebením jednoty, 
Jednak osvobozemm JeJIm od dluhů svou stědrostí a dobroti
vostí získal. Zároveň vysloveno přání, aby oba jmenovaní pá
nové příštím rokem opět do výboru vstoupili. 

. V pře~P?sl~dní schůzi výborové usneseno, aby udělen byl 
dIplom uznam pl. Růženě Píčmanové za její obětavou péči a ne
úmornou starostlivost o dívčí školu "Světlá" ve Velkém Meziříčí 
jejímž zřízením za přispění velečilého odboru postavilanetolik~ 
sobě a ~aší j~dnotě, ale i celému národu nehynoucí památku 
a pommk. DIplom čestného uznání udělen byl též IV. 
odborem. valnou hromadou Národní jednoty pro jihozápadní 
Moravu Jednateli Jar. Va š i c o v i za jeho zásluhy o rozkvět 
odboru, a dp. ~avel Vlas jmenován čestným členem téhož 
o d bor u za Jeho dlouholetou horlivou činnost knihovní. 

b) Organisace národní. 

1886-188'7. 

Ústřední výbor snažil se zjednati sobě důkladnou známost 
o P?měrech na rozhraní jazykovém na moravském jihozápadu. 
Zp~avy tyto ovšem velmi smutně zněly, ježto němectví úžasně se 
šířIlo a přečetné obce české ohroženy byly měrou značnou, neboť 
oby~at~lstvo ~lOspodářsky ovládáno bylo od národních našich 
protJvmků, a JSouc z velké části neuvědomělé. téměř samovolně 
germanisaci se poddávalo. ' 
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Ústřední výbor usnesl se vydati časem .důkladný popi~ o po:. 
měreeh naší národnosti, aby tento truchhv~ obraz otevrel O~l 
všem, kteří viděti neehtěli, kde že by u nás prace bylo zapotřebI. 

1887-1888. 

Ústřední výbor ze všech sil se přičiňoval, aby rozm~ožil :8 
počet intelligence české na jihozápadě Moravy, sezna~ vsak, ze 
v této věci jest nutno od samého kořene pracovatl.~. k tom~ 
působiti, aby i na jihozápadě počet stud~!ltstva se z;etsll, ~~boť 
z rodáků na jihozápadní Moravě více se JIch v rodnem krajI po 
studiích usadí. ',. h t 

Aby seznámil se důkl~d~ě s nár~dn~mI, duševmml a mo
nými poměry, zejména v kraJma~h o~r,ozenych, .vy~val dne 6. s~ť~a, 
zejména místní odbory v JevIšovICI.ch, ZnoJt1':e, Třebe~~.vIcICh, 
Jemnici, Budči, Dačicích, Velké Lhote" Bat;lov~ ~ Brtr:l~I, ab! 
mu odpověděly na tyto otázky: 1. Jmena up.ln.e nem.ecky.ch ObCl, 
2. jména obcí smíšených, kde obě národn?sb, J.SOU:I aSI r,ovny 
a počet obyvatelstva obou ,ná:odno,stí, 3: lake JSou, skoly v ~ec?to, 
obcích, 4. jaké jest národm vedoml v tech!o. obclCh" 5. Jmena 
obcí, kde česká národnost jest v menšme a. p.o~~t o~yv~~ 
telstva, 6. jména . obcí českých, které se ponen:cuJI a •. tu?l~ 
ohroženy jsou, 7. ktef'í jsou vynikající ~ důver~ P?~IVa~lcI 

'ové obou stran 8. proč ubývá půdy narodnosb naSI a Jak 
~uzse dalo povznésti národní vědomí. - Bohužel .se. ~;do~tal~ 
nr otázky tyto od některých místních odb~rů odpovedl zadne, aSI 
dva odpověděly že jim poměry známy neJsou a pouze odbor ve 
Velké Lhotě dal důkladnou odpověď, kter?u, aby všec~ny .odbo~·y 
byly daly, bylo by si ~ývalo ptáti. ~?y zJevno byI~, Jak Jest d~
Iežito všímati si těchto poměrů, bUdIZ tu u~edena jen t~to zaJI
ma~ější zpráva na doklad. Ta~ .na p~', dle te.to .zpravy. nerr;ec~ou 
školu v Dolním Radí.kově musllr navst~vovah vs~cky ces~e dl!ky 
z Nového Světa, dítky 10 českých rodm z Hormho a 4 ceskych 
rodin z Dolního Radíkova~ . k 'h 

Ku prozkoumání pak zně,r.nč~lého pOlo?st:ova znoJems ~. ~ 
povolil ústř. výbor řídícímu uCIteh ve ZnoJme p. Janu Stran 

skému 50 zl. , '1' t' d' 'bor Z veřejných projevů" jichž se sučastm us re m vy .' 
dlužno jmenovati dva. Když toti~ Je~o Excel~ence, c. k. ~o.r, ~l
sto držitel p. hrabě Schonborn přI sve dozornl ceste. v'p0hhcke,m 
okresu dačickém též do Telče zavíta,I, ,uvít~l ho Jmenem N~~: 
jednoty pro jihozáp. Moravu výbo~ ustre~l1l, vyslav mu vstr,lc 
v kočárech s ostatními deputacemI dva zastupc~, a to p. POSPI-
chala, obchodníka a p. Šolce, knihkupce v TelČI. , , 

Když pak pořádala sesterská jednota S,~v:ročeska za ~~~
činou nejvyššího vyznamenání svého zaSI?UZI1~~1O předsedy .ns,
ského poslance dra. P. Stojana .slavnost:rI. veclrek, za~lal ustr. 
výbor Nár. jednoty naší oslavenCI blahopreJný telegram. 
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Konečně dal úsU'ední výbor působnosti své podnět k vý
znamnému, loyalnímu a vlasteneckému projevu tím, že vyzval 
veškeré odbory, aby důstojně oslavily čtyřicetiletou památku na
stoupeni trůnu nejjasnějšího mocnáře našeho, císaf'e a krále 
Františka Josefa I. 

1888~1891. 

V tomto směru snažil se odbor národní ústředního výboru 
všemožně ·vyvíjeti horlivou činnost, která však mu stále byla se
slabována neutěšenými finančními prostředky. Ptes to však roz
víjející se organisací spolkovou šířen byl i ruch národnostní do 
všech uhlů jihozápadní Muravy a tím kyptena půda pro příští 
šťastnější období jednoty. 

Národní jednota společně s Ústředním spolkem moravských 
živnostníků pořádala po dvě léta již v á n o ční tl' žni c i v Brn ě, 
která dodělala se nemalého zdaru a která stala se velice df1le
žitým podnikem pro české Brno a širé jeho okolí. Ze sběsilosti. 
~ jako~ se vrhly listy německého tábora na podnik tento, zjevno 
Jest neJlépe důležitost podniku tohoto a dokázáno, jak podnik 
ten, na poměry naše velice rozsáhlý a velkolepý, pro zdar svůj 
pálil a mrzel naše protivníky. Uváží-li se, že tržnice tato a pří
pravy k ní vyžadují usilovné, skoro vždy pololetní práce a uváží-li 
se, že hlavními činiteli poradními při podniku tomto byli členové 
našeho výboru, tu zajisté dlužno přiznati, že velký podíl zásluhy 
o zřízení tržnice a další její zdar náleží Národní jednotě. 

Národní jednota naše vzala na se akci, při vol bác h d o 
m o I' a vsko-s I ez s ké v z áj emn é p oj i š ť o vny, rovněž obrovský 
to kus práce, který byl proveden hlavně za vedení členů výboru 
pp. Dra. Koudely a Hiibnera. Také na důležitých pracích k volbám 
do úrazové pojišťovny dělnické brali členové výboru největší 
podíl, a ujali se rovněž vydatné agitace při volbách do obchodní 
~omo~y br!lěnské a agitace při sčítání lidu, k níž vydány různé 
~lskoplSy, Jež pro praktičnost svou užívány byly i od Národní 
JednotJ:" ol?mogcké a dle nichž podobné tiskopisy opatřeny byly 
:pro ~g~ta:l v qechách. Výbor súčastněn byl velmi činně ve vy
Jednavam o učastenství na zemské výstavě jubilejní 
v P l' a z e a zastoupen byl v pořadatelstvu v(rstavních vlaků do 
Prahy. u 

Vůbec nebylo v posledních dvou letech žádného podniku 
národního, ať velkého či malého, na němž by jednosta naše 
nebyla brala podílu prostřednidvím zástupců svých; uvádíme 
na :př: (aké značná účastenství pro velké národní slavnosti pro 
Mahcl Skolskou v Brně. A všude brali zástupci jednoty na se 
takořk:; veškerou práci a vykonávali ji zajisté k úplné spokojenosti. 

, Na tomto místě vzpomenouti dlužno též, že vzdány byly 
~lky panu Frant. Procházko vi, spisovateli v Praze, který věnoval 
Jednotě naší vroucí, vlasteneckou báseň. 
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1891-1892. 

Zvolena komise sestávající z Dr. J. Švece, Dr. V. Perka, 
Krist. Žáčka a Dr. Fr. Hodáče, aby sestavila adressář českých 
firem na Moravě" leč jak se zdá k uskutečnění této myšlenky 
nedošlo. 

Ústřední výbor i odbory staraly se, aby Morava řádné se 
representovala na národopisné výstavě v Praze. 

Ústřední v3'bor súčastnil se voleb do mor.-slezské pojišťovny. 

~896-1897. 

Za spolupůsobení jiných činitelů, především "Ú středního 
spolku živnostníků moravských", docíleno konečně českých před
nášek v síni průmyslového musea ,zemského, z nichž jednu z net
zajímavějších měl horlivý člen "U střed. výboru" p. i'ed. Mm'es. 

Vyjednáváno s jistou pražskou firmou stran vydání národ
nostní mapy se pro příliš velký náklad, jehož vyžaduje - 14.000 zl. 
_ rozbilo. Věc tato stala se předmětem dalšího rokování, jehož 
výsledkem bylo usnesení, nedávati zatím myšlenku o vydání ná
rodnostní mapy do veřejnosti, až vydání to bude zabezpečeno. 

1897-1898. 

Z veřejných manifestací, jichž se Národní jednota naše 
súčastnila, uvésti dlužno oslavu stoletých narozenin Fr. Palackého. 

1900-1901. 

Sč í tán í I i d u mělo se státi v uplynulém roce největším 
podnikem, pwtože důležitost jeho výsledku jest velmi veliká. 
Než žel, jednak pro nedostatek prostředků, jednak pro právě 
konané volby a na sněm i na říškou radu nebylo možno sehnati 
pracovníků. Ku společné akci všech činitelů na Moravě nedošlo, 
schůze pak za tím účelem svolávané nemohly se mnohdy pro 
naprostou neúčast ani konati. Nicméně docíleno jakéhos úspěchu 
alespoň rozesláním značného počtu stručného vydání brožury 
A. Hub k Y "S čítá n í I i d u", které 20.000 výtisků bylo rozesláno, 
a to nejel) po krajích našich, nýbrž i do Slezska a Dolních 
Rakous. Učinek její možno nazvati uvědomujícím, neboť vědomí 
národní čtenářů stouplo, takže oni nebyli lhostejni ku vyplnění 
rubriky "jazyk obcovací", jak tomu bývalo dříve. 

Přes to pracováno v Brně i venku též. přednáškami, plakáty 
a zařizováním sčítacích kanceláří ku dobrému výsledku sčítání 
lidu. V Brně pracoval v tom směru nejvíce I. a ll. odbor. 

Odbor Dačický vydal samostatnou výbornou brožuru, se
psanou panem odborným učitelem C i I ij á k e m a rozšířil ji po 
celém hejtmanství. 
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I?ůležitost změny práva domovského přiměla ústřední výbor 
vyz~ah .?dbory, ~~y konaly hojně přednášky v tom směru a 
zaslan9 JIm po vytIsku brožury Dr. De dk a. 

Uzemí, v němž Nár. jednota naše pracuje, je většinou české, 
avšak vážně výbojným naším národním odpt'lrcem ohroženo. 
Jest celá řada míst jak v ostrůvcích německých. tak na jihu Mo
ravy, a, zvl,áš~ě v ,~rně saJ?1ém,. odkud usilovně se pracuje na 
p~n:mcovam naslCh vesl1lček I měst. A připočteme-li k tomu 
Jeste nepi'ítele z našeho středu, odrodilství, lhostejnost a vlažnost 
národní, tu vidíme jasně, jak obrovská a těžká práce nám jen 
y tomto ?boru. vykázána. Celý tento boj menšinový v jádru svém 
Je vlastne bOjem výhradně hospodářským a kulturním. Kde 
cítíme se hospodářsky silnými a národně uvědomělými tam také· 
marnými zů~távají útoky německé a zdárně jsou odráženy zhoubné 
vln~ germamsace. Naše odbory se snažily státi se středisky této naší 
vzdelavací a hospodářské činnosti zvláště na území národně 
o~~oženém: Ta~ ~~š lid musí býti ~ejbystřejší, národně a hospo
darsky n~JV:yspeleJs!, neb?ť nebezpečí tam je největší a velké 
opatrno~tI, pIle a obetavostI třeba, aby nezastihly nás citelné ztráty. 

Narodnostní boj v drobném tichém střetnutí obou živlů 
d~je se si,ce Jak na poli národním, tak hospodářském, na mnoha 
mls~ech temer den co den, avšak vlastní boj nastává pravidelně 
v za~~se, volebním. Národní jednotě naší není dle stanov možným, 
aby, cll1?e .a přímo. zasáhla v boj volební, avšak úspěchy o volbách 
docIlene JSou n~Jlepším měřítkem, jak kde český živel je na 
postupu nebo v upadku. . 
, __ 0, vO~~á~h, do obchodní komory brněnské zasáhli velmi 
uspesne naSl lrde a podařilo se jim vítězstvím ve čtvrtém sb oře 
ob~liodním uč~ni~i. pr?lom do řady komorních radů, jimž dříve 
poza~a;ky a Z~l~~ltosh českých živnostníků a obchodníků po
nechavany na JejIch zvůli. 

,Ne~ečno~tí se strany voličů ztracen byl první sbor ve velmi 
ohr?,zen~ O~CI JU?drově, kde rozpínavý živel německý snaží se 
o Zrrz~r;tl ne,mecke ~koly a zaopatření dvojjazyčných tabulek. 

. Sť~stne odrazen byl německý útok na Královo Pole, kde 
přes veskerou podporu Němců z Brna uhájena značná většina 
v obeením zastupitelstvu. 

Z .úspěchu na kolbišti národnostním nemalého povšimnutí 
zaslu,huJe. odražení agitace ku poněmčení Nebovid, zásluha to 
p. uc, SOjky tamtéž. 

~a popud ,k~umlovs~ého odboru podány byly obcemi petice 
z~~skeT?-~ .fina?~mmu ředItelstvÍ, aby k bernímu úřadu dosazo
van.I. byh uredmcl čeští se zřetelem na národnostní poměry v tomto 
kraJI, s podotknutím, že podána bude stížnost v zákonodárných 
sborech, n~bude-li vyhověno jejich žádostem. 

':.e1m,1 dů.Iežit~u jest otázka za~upování důležitých majetků 
ve smlsenem uzemI a na rozhraní. Ustřední výbor v tomto pří-
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padě mohl býti pouze rádcem a prostředníkem, ježto finanční 
stav nedovoloval zakupování nemovitostí ve smíšeném území 
a ku záchraně jich v rukou českých. A tu nelze ubrániti se 
trpkému stesku, že mnohem ,:íce ,d~lo ,by se vyko~ati při v:yda~
nější podpoře jednoty. Vždyť kazda, ceským rukam urvana PIď 
české půdy značí pro nás ztrátu nenahraditelnou a nový krok na 
postupu našich odpůrců. """ , 

. Pro český žIvel na rozhram I v uzeml smIsenem v~dle 
středlsk společenských jsou i neocenitelného významu středIska 
finančnÍ. S potěšením oznamujeme, že i v tomto směru Národní 
jednota neostala ~ozadu. Tak odbore~ krav~kým zřízena .~~iff
eisenka v Plehkovlcích a odbor hUSOVICký hmto rokem zndl Sl 
záložnu. 

I v Ústi'edním výboře důkladně probráno bylo zřízení zá
ložny Nár. jednoty pro jz. :Moravu a stanovy vypracovány. 

Národní jednotou naší přihlíženo bylo též ku z~ravotní~ 
poměrům, a za tím účel~m podáno. bylo n~kte:ýml, obce~l 
120 petic na zřízení okresmch nemocmc. Bohuzel ze tuzby nase 
nevešly ve skut~k. 

Znajíce zhoubné účinky alkoholu na tělesný i .. ~u~evní sta~ 
člověka kdekoliv příležitost se nám namanula, broJIlI Jsme proh 
škodlivému oddávání se alkoholu. Spojili jsme se též se spolkem 
abstinentů bruěnských a slíbili mu pomoc jak radou, tak i před
náškami. V boji tomto utěšenou. činnost roz.vinul .~.lavně o,~?or 
meziříčský, který podal resolucI, na schůzlch prlJatou, nssk. 
a zem. poslanci p. dru. V. Sílenému. 

1903-1904. 

Organisační snahy jednoty nesly se jednak k utužení, po
sílení a prohloubení činnosti odborů st~vajících.'. ~ednak ,~u ~y
budování pevné hradby nových odboru '! kraJUlac.~ smlsenych 
a na pomezí národním, aby odbory v techto kraJIch staly se 
,středisky veškerého ruchu národního, vzdělavacího a hospo
dářského. 

Národní jednota naše jsouc velmi důležitým článkem ná
rodní naší organisace sledovala především cíle národní a byla 
jakýmsi pojítkem, ve kterém soustřeďoval se národní, živ~t če~ 
ského živlu na jihozápadě Moravy a odbory byly v m narodm 
radou - národní gardou. 

Důležitý tento význam pochopily zvláště odbory královo
polský, husovický, meziříčský a sdružení odborové v Brně. Od
bory naše staraly se o 2.áležito~ti, š,kolské ,(B~no 1:-VL, F!uso~ 
vice, Královo Pole a j.), o pof'adam SChŮZL narodm~h, (brn~nske 
odbory), o organisování dělnictva, o sprost!edkovam s~uzeb a 
dosazování našich lidí do úřadu, o vedem seznamů ceských 
živnostníkův a obchodníků (VěteřOV) - zkrátka o obstarávání 
úkolů národní policie. 

5 
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1905-1906. 

Organisační snahy jednoty nesly se jednak k utužení, posí
lení a prohloubení činnosti odborů stávajících, jednak ku vybu
dování pevné hradby nových odborů v krajinách smíšených a na 
pomezí národním, aby odbory v těchto krajích staly se středisky 
veškerého ruchu národního, vzdělavaciho a hospodářského. Tam, 
kde opíraly jsme s.e o uvědomělé, národních svých povinností 
dbalé obyvatelstvo, tam marnými zůstávaly pokusy a útoky 
německé o dobytí toho kterého místa. 

Vlastní boj národní veden byl sice den co den v tom drob
ném, tichém, namnoze neznatelném střetnutí se obou živlů v těch 
kterých místech, vlastním měřítkem jeho, zejména pro místa na 
čáře pohraniční a ve smíšeném území hyl pravidelně zápas 
volební, jehoz výsledky jsou rozhodujícími pro národní budou
cnost toho kterého místa. 

Jednotě naší není sice dopřáno, by sama činně a pJ'ímo 
mohla zasáhnouti v boj volební neb přispěti zápasícím svou po
mocí, leč přes to úspěchy při volbách docílené jsou nejlepším 
měřítkem, jak kde český živel jest na postupu nebo v úpadku 
a tím i nepřímo jakýmsi obrazem, zda práce jednotou v těch 
místech konaná setkává se s úspechem či nikoli. 

Věnujme nejdříve pozornost Brnu. 
Veškeré zraky naše - čteme v 10. čísle Lidové Revue 

moravsko-slezské . - nesly se v posledních dnech (začátkem 
října) k Brnu, kdež odbýván zápas mezi oběma národnostmi 
obývajícími Moravu o to, na čí straně je větší síla, větší živnost, 
které národnosti přísluší nárok, aby zemi spravovala a osudy 
její řídila. Brněnské události zjednaly průchod pravdě, daly ph
ležitost nám i celému světu seznati naši převahu a ukázaly 
v pravém světle podstatu našich neptáte!. 

Němci chráněni nespravedlností, ať se jeví ve školách, v sy
stému vládním, ,ve volebních řádech, chtěli sVým» Volkstagem" 
a policií vyvrcholiti svůj terror nad námi, seznali však, že jsou 
malomocni tam, kde vůle našeho lidu sama si zjedná platnosti. 

A že náš lid dovede vítězit a obětovat se pro svou my
šlenku, dokázaly brněnské ulice 1. října. Nevyšli jsme z boje 
toho úplně jako vítězí, musíme se však těšiti aspoň tím, čeho 
bylo vydobyto a jež nám usnadňuje cestu k dalším vítězstvím. Do
sáhli jsme na sněmu zemském většiny, čímž Morava uznána na 
venek zemí českou a nové školské zákony vyrvou mnohou obět 
germanisačnímu molochu z jeho nenasytného chřtánu. 

Pod dojmem říjnových události súčastnilo se české poplat
nictvo v Brně na základě nového volebního f'ádu ponejprve 
voleb do městského zastupitelstva. Nedostali-li' jsme žádného 
z českých kandidátů do městské rady, stalo se tak jen následkem 
nejhanebnějšího terrorismu vůči českému voličstvu od brněnské 
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radnice a následkem zrady německých sociálních demokratů na 
svých soudruzích. 

• O volbách do obchodní a živnostenské komory v Brně 
uhájila' česká. strana svou posici, ve čtvr~ém ~.boru živ~10,stenské~, 
ye čtvrtém však sboru obchodmm prob naS1m kandldatům ZVI

tězili Němci pouze většinou 31 hlasů. Nelze zatajiti, ze porážku 
v tomto sboru za\'inila jen nedbalost důvěrníků právě ze dvou 
českých okresů. 

Přes agitaci německou, jež silně podporována byla tamější 
radnicí, dosáhli čeští voličové o obecních volbách v Hodoníně 
značného počtu hlasů, a jest naděje, že o pf'íštích volbách prece 
jen podaří se české straně učiniti průkop do obecního zastu
pitelstva. 

O obecních volbách v Jundrově vydobyt opět ztracený 
první sbor, Řečkovice zbaveny smutně proslulého starosty 
Oskara ze Schindlerů a v Husovicích dostala se obecní správa 
-do rukou národně uvědomělých lidí. Doufáme pevně, ze nynější 
starosta p. Severa nezklame naděje v něj skládané. 

O obecních volbách rovně získán na Dačicku Horní Ra-
díkov a jest naděje, že Dolní Radíkov brzy bude vydobyt. . 

Boj volební vzplanul tak v našem nejmladším městě Král. 
Poli, kdež česká strana opanovala všechny sbory. 

Na Znojemsku dobyli jsme čestného vítězství tím. že zv?l,en 
hyl do Nšské rady za V. kurii člen ústř. výboru JUDr. Vilem 
Veleba. 

V národnostní práci vykonáno vše, co bylo zapotřebí a 
{lokud síly a finance jednoty stačily. 

Po bouřlivých říjnových událostech podjala se jednota 
naše nesnadného úkolu a vydala Adresát českých obchod
níků a živnostníkl'í brněnských. Účelem jeho bylo, seznámiti, 
Dbecenstvo s českými firmami, abychom si konečně byli jasni, 
kde potřeby svoje ve smyslu pJ'íkazu hesla »Svůj k svému" 
uhrazovati dlužno. 

Kromě toho uspořádána ústř. výborem v tomto směru 
v okolí Brna celá řada přednášek, které všechny byly četně na-
vštíveny a potkaly se s žádoucím výsledkem. . 

Rovněž Dámský odbor Nár. jednoty v Brně svolal koncem 
října do Besedního domu manifes~ační s~hůzi žen, kte!,á ,byla 
neobyčejně četně navštívena a kde Sl naše z,eny slavnostne shblly, 
že budou říditi se ptesně dle hesla otce naroda. 

Po této stránce pracoval též sbor důvěrníků, jenž činí nyní 
přípravné kroky ku založení katastru českých lidí v Brně, 

Mnohé odbory, jako na pr. XII. odbor v Brně, Kozlany aj., 
přičinily se, že čeští lidé vypověděli pojistné ~ Mor.-slez2ké po
jišťovny, která, ač tyje z českého lidu, postaVila se o Volkstagu 
proti němu. 

5* 
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Ústřední výbor vydal vkusné pohlední lístky podobizny 
sokola-dělníka Pavlíka, nešťastné to oběti o sml,ltllě památném 
Volkstagu. Vedle obrázku jsou na pohledových lístcích vytištěi1y 
~hodné průpovědi a výroky, tak že pohlednice mají cenu trvalou. 
Cistý výtěžek odevzdán Národní radě na postavení a udrzování 
pomníku nešťastné oběti. 

Ústřední výbor staral se pilně, by velkostatek v ohroženém 
místě přešel v ruce české, než snaha jeho dosud nepotkala se 
s úspěchem. Není)oho tentokráte příčinou jen známá nepodni
kavost bohatých Cechů, ale cena je tak veliká, že těžko věru 
najíti tak bohatého českého kupce. 

Ustřední výbor vynasnažil se v několika případech s dobrým 
výsledkem sprostředkovati místa našim lidem v ohrožených " 
krajích. 

Bedlivou pozornost věnoval též ústřední výbor ostrůvku 
jihlavskému a za účelem systematické a jednotné práce pracovní 
program umluvil se sesterskou Pošumavskou jednotou. 

Přičiněním okresního jednatelství v Krumlově provádějí se 
v okolních českých obcích řádná česká označování a číslování 
domů. Též u 'českých obchodníků zakročeno o české tabule 
vývěsní. 

Akce odboru v Kloboucích za zřízení musea vykazuje též 
slušné výsledky. Pracováno hlavně o probuzení zájmu a poroz
umění v místě i okrese, k opatření financí a sbírání předmětúv. 
Za tím účelem konal jednatel odboru, Ant. Kodýtek, 8 schflzí 
po venkově, spojených s přednáškou o významu museí vúbec a 
Klobouckého zvláště, agitoval slovem i písmem též po venkově 
mimo zmíněný okres. Mimo to předsevzaty první kroky k zalo
žení museální společnosti a opatřeny laskavostí výkonného vý
boru jihomoravské výstavy v Kloboucích hmotné základy musea 
věnováním částky přebytku z výstavy 242 K a postoupením po
hledávky per 500 K za obcí Klobouckou. Se sbíráním počato už 
v několika obcích. Kromě toho získány už byly mnohé pěkné 
věci a pracuje se na modelování staveb lidových a strojú, z nichž 
hotovy jsou již model větřáku a stará stoupa. 

Mnohé odbory, jako na pl'. Brno IIL, KmJany a j. pečovaly 
o zachování národních krojú, starých národních obyčejú, tandl, 
her, písní a ~aváděly je o svých slavnostech a zábavách .. 

Odbor Zidlochovický púsobil za účelem zblldování národní 
organisace skoro ve všech českých obcích okresu Zidlochovického, 
zvláště pak dal podnět k ustavení se sboru starostenského, 
v jehož výboru tři členové odboru místního pracují, a to: dr. 
Zavadil jako jednatel, dr. Kučera a P. Ed. Gryc jako rádci. 

O slavnosti povýšení Král. Pole na město zastupoval jednotu 
naši Jar. Vaši ca. 

Přičiněním odboru v H, Dunajovicích slíbila tamější mlé
kárna, že o výplatě mléka za každých 10 K dá 2 h na nár. kolek. 

- 69-

o rozšítení nár. kolku, zvláště o zavedení jeho na vstupenky 
() zábavách přičinila se vůbec velká většina odborů. 

II. Činnost hospodářská. 
1886-1887. 

Národní jednota jest ovšem povolána také k tomu, aby 
o hmotný blahobyt obyvatelstva českého na jihmápadě Moravy 
se starala a k povznesení jeho pracovala., ' 'o _, ,'v' 

Jakkoli pro chudost kraje našeho tato otazka Je neJdulezlteJsl 
a nejpalčivější, jest přec3 také nejobtížnější a obrat v této příčině 
velmi těžko se provede. 

Ústřední výbor vida, že nedostatek komunikačních pro
středkú jest pro mnohé osady s velikou škodou, podpor.o.va~ 
.svou váhou rúzné žádosti a projekty. Tak podporoval zvlastm 
svou žádostí žádost města Telče, aby zřízeno bylo přímé poštovní 
spojení mezi Telčí a Třebíčí; podobně, pod.pro:val ž~dost_, obc~ 
Velké Lhoty a jiných obcí za poštOVl1l spoJem meZI ~aclcel~l 
a Studenou a za zi'Ízení poštovní exposltury've Velke Lhote. 
Rovněž radou i přímluvou podporoval rúzné snahy p~ ~ří,zení 
nových silnic, tak zejména obcí kolem V. Lhoty za sIlmcI od 
Č. Rudolce k silnici dačicko-studenské. 

Vida dále lhostejnost velikou ve příčině zalešňování strání 
.a pustých kopců, obracel pozornost místních odborů. na tuto 
otázku a slíbil nejen žádanou podporu na zalešňovám a vysa
zování toho. ale i podporoval zařízení zahrádky k pěstování 
Btromú. ve Studené a usnesl se zříditi podobnou zahrádku též 
v Telči samé, S díky ovšem přijal ústřední výbor zprávu studen
ského odboru, že pan farář Marek udělí členům výboru stud~n
.ského štěpy a sazenice vrbové, jakož i zprávu odbo::u ve ,~elk~l? 
Meziříčí, jenž slíbil zříditi z jara vzorn~ st~omořadl. Z teze, P:'l
činy odhodlal se ústřední výbor vydab SpIS pana prof. Vecere, 
jednatele odboru posledně zmíněného "O vysazování stromů". 

Dále odporučováno pěstování vrby košikářské a objednány 
pro odbory sazenice vrbové z Val. MeziN čí. Na žádost ústředníh~ 
výboru daroval též pan lesmistr Heřman de Navarre v Telel 
značný počet vrbOVých sazenic. 

Vzhledem k tomu, že poněmčováním našich učňů v Brně 
a ve Vídni ničí se drahocenný material lidí, kteří prací a dú
myslem mají se teprve vJ:šinouti a bl~hob~.t _ ?~b~, zjednati, jak 
i k tomu že tím dopoušhme, aby neJdúlezlteJsl cast obecenstva 
městskéh~ byla nám stále odcizována a odnárodňována, h~~děl 
ústřední výbor k tomu, aby pro učedníky naše v Praze aJll1de 
v Čechách zaopatřil místa. Obrátil se proto na všechny ZlVn?
:stenské spolky v Praze, jež se zvláštní ochotou vešly mu vstřlc, 
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takže četných nabíd~k pražských dobrých mistrll ústřednímu 
výboru. s~ dosta,l,o, Zel však, že v této příčině v krajích našich 
panoval)', I panUJI dosud velké pi'edsudky ještě, které dlužno. 
odstramtI, aby dobré snahy došly žádoucího cíle. 

1887-1888. 

y Přední snahou výboru ústředního bylo, aby vykonal v totnto· 
smeru;. co, bylo mu uloženo valnou hromadou. Byly tehdy přijaty 
tyto tn navrhy: 

1. ÚsU'ednímu výboru se ukládá, aby svolal co nejdříve
an~e~u od?o!,níkův ~ zna~cův poměrů na jihozápadu, která o otázce 
la~~n~ho UyV~ru u nas pOJedná.' a návrhy ústf'ednímu výboru před
l,OZI, Jemuz Jest o to pečovatI, aby co nejdříve podobný peněžní 
ustav byl znzen. Anketa tato nechť v úvahu vezme přání odboru 
Velko-Meziříčského, jakož i ostatní rokování při dnešní valné 
hromadě. 

. 2. Místní odbory buďtež vyzvány, aby požádaly místní spo~ 
řltelny, by vyhověno bylo přípisu vysol\:. ministerstva vnitra 
z roku 1885 a zřídily se záloženské odbory. 

3. Ústtednímu výboru se ukládá, aby vyniáhal a pečoval 
o zřízení státního ústavu pro kameníky z jihozápadní Moravy, 
aby:ršak volba místa ponechána byla na dobu pozdější, až též 
zn~lcl .věc vyšetří, a až budou známy oběti, jaké budou chtíti 
přmésh obce o školu tuto se ucházející. 

Výbor přikročil ku provedení všech těchto úkolův ihned 
a seč síly jeho. byly se staral, aby vše vešlo ve skutek. Jestliže 
se snahy jeho potkaly buď pouze se zdarem částečným neb 
i s nezdarem, tu vina toho a příčina není na něm, ale· v okol
nostech y a poměrech jiných. Budiž tu o krocích výboru, jež ve 
všech techto třech kusech byly učiněny, zevrubněji po sobě pro
mluveno. 

~o se týče školy kamenické, tu lméd v první výborové' 
SyChŮZI dne 20. dubnayzvolena komise, skládající se z pp. Bering-era, 
Cecha, Erharta a Sol ce, kteráž ihned vyzvala místní odbory 
v Dačicích, Mrákotíně, Studené, Telči a Velké Lhotě, aby odpo
věděly zevrubně na tyto otázky: 1. Ve kterých místech k odboru 
patřících a jiných okolních se pěstuje kamenictví? - 2. Kolik 
mistrů, tovaryšův. a učedníků kamenických se nalézá v těchto 
místech? -- 3. Jaké množství materiálu' se asi ročně zpracuje? 
- 4. Jaké práce kamenické a sochařské se zhotovují? - 5. Do 
kterýc~ .míst vzdálenějších se zhotovené výrobky odvádějí? -_ 
6. Jake Jest dosavadní průměrné předběžné vzdělání kameníků? 

Dle došlých odpovědí objevila se tato fakta: 1. že v 28 
obcích v c. k. okr. hejtmanství dačickém prací kamenickou SE> 
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živí 251 kameníkL1V, a sice 23 mistrů, 200 tovaryšův a 28 učed
níkův: 2. že se ročně zpracuje asi 5000 krychlových metrů suro
vého kamene: že se zhotovují veškeré práce od nejhrubších kostek 
stavebních ažpo leštěné pomníky (prahy, sloupy, dlaždice, žlaby, 
schody, jehlance, kříže, náhrobky). Na základě těchto údíl:jův, a 
na základě historických zpráv o zdejším průmyslu kamemckem 
sdělených p. prof. Janouškem vypracována byla důkladná .žádost 
k c. k. ministerstvu kultu a vyučování, s níž souhlas svůJ pod.
pisem vyslovili městská zastupitelstva v Dačicíeh, Studené, TelČI, 
ve Velké Lhotě Radlicích, místní odbory v Dačicích, Mrákotíně, 
~tudené, Telčia Velké Lhotě, dále živnostenské společenstvo v Telči, 
živnost. společenstvo veStudené, společenstvo živností svobodných 
a koncessovaných, a společenstvo živností řemeslných v Dačicích. 

Zárovell odeslány opisy té žádosti slavnému klubu českých 
poslanců na i'íšské radě ve Vídni a klubu če~kých poslanců na 
zemském sněmu moravském, jakož i Í'Íšským poslancům pp. dr. 
Fanderlíkovi, dr. Mezníkovi a dr. Mikyškovi, jakož i členu c. k. 
komist~ pro zřizování průmyslových škol dr. Kotistkovi s naléhavou 
žádostí, aby o zi'ízení této školy se pi'ičinili. 

Rovněž zaslána byla těmitéž činiteli petice k vysokému 
zemskému sněmu moravskému, již podal zemský poslanec dr. 
Tuček, aby moravský sněm zemský povolil i zemskou subvenci 
na zřízení této školy. 

Moravský zemský :oněm již ve schůzi 19. vyřídil tuto petici 
v ten rozum, aby zemský výbor zřízení kamenické š~oly, na 
jihozápadní Moravě náležitě vyšetřil a po té s vládou vYJednaval 
o zřízení školy v některém městě hejtmanství Dačického a o vý
sledku jednání aby v příštím zasedání sněmovně zprávu podal. 

O žádostí podané k c. k. ministerstVu kultu a vyučování 
jednala úsU'ednÍ komise pro průmyslové školství ve Vídni dne 
30. ledna letošního roku. Dle veřejných zpráv o schůzi této 
pronesených zamítnuta byla sice žádost ústředního výboru ~á
rodní jednoty pro jihozápadní Moravu za zřízení kamemcké 
školy, za to však usneseno zříditi stipendia pro jihozápad~í Mo: 
ravu ku návštěvě kamenické školy v Hořicích a systemlsovah 
místo odborného kreslení se zřetelem ku potřebám kamenickým 
ph pokračovacích školách v Dačicích a Telči. 

Jakkoli tímto rozhodnutím nedosaženo toho, co výbor 
ústřední zamýšlel, nicméně nezůstaly kroky jeho úplně bez vý-
sledku. -

Ústřední výbor však přes to neupustil od své snahy, aby 
zřízena byla kamenická škola, poněvadž v ní viděl právem jeden 
z oněch prostředků, jimiž by se jediný průmysl jihozápadního 
cípu Moravy stal výnosnejšim a dokonalejším. I obrátil se v této 
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otázce na obchodní a živnostenskou komoru v Brně. Ta totiž 
místnímu odboru Národní jednoty pro jz. Moravu v Telči, který 
již před loňskou valnou hromadou se na ni obrátil s otázkou 
za jakých podmínek komora zřízení skoly kamennické v Telči 
by podporovala, odpověděla sice, že se vyslovuje proti zřízení 
této školy, jelikož mimo jiné i stavební společenstva i c. k. okr. 
hejtmanství v Dačicích potřebu. školy takové popírají, avšak že 
by nebyla od toho, podporovati zřízení kamenické dílny nižšího 
druhu, kde theoreticky a prakticky vzdělaný díloV8doucí místním 
poměrům přiměřeně vyučuje. Tím ústřední výbor vyhověl návrhu 
učiněné~lU hned na první schůzi dr. Konarovským, aby dle 
možnostI pro kamenictví a po případě i jiné živnosti povo
láni ~y,li zkoušení m!stři k praktickému vyu'~ování a zdoko
nalovam v řemesle. Ustřední výbor otázal se tudíž obchodní 
a ž~vnoste?ské komory, které normální předběžné podmínky mají 
býti vypln~ny, aby obchodní komora zřízení této dílny podporovala. 

Jestlrže tedy návrh valné hromady na zřízení kamenické 
školy aspoň s částečným se potkal výsledkem, nelze ovsem tak 
říci o návrzích prvních. Neboť co se týče zřízení peněžního ústavu 
na poskytování laciného úvěru, tu ovšem ústřední výbor hned 
v,prvním svém zasedání dne 20. dubna 1887 zvolil do ankety 
pany dr. Sobotku, Povolného a prof. Martínka, kteří se libovolně 
mohli doplniti a o všech návrzích podati měli důkladnou a odů
vodněnou zprávu a příslušné návrhy. Zprávu této komise před
nášel p. dr. Sobotka ve schůzi dne 27. prosince 1887· i uznáno 
~ d k ' , ze z ne ostat u peněžitých prostředků výbor ústřední nemůže 
přikročiti ku zařízení podobného peněžního ústavu. 

Hned po 1. schůzi vyzvána byla představenstva všech místních 
o.dborů, aby z usnesení valné hromady co nejdříve vyzvala spo
řItelny, hy vyhověno bylo přípisu vys. ministerstva vnitra z roku 
1885 a zřídily se odhory záloženské. Pouze místní odbor ve Vel. 
Meziříčí oznámil, že tak učinil, ale krok jeho se nepotkal se 
zdárným výsledkem. 

. Co se ~ýče poměrů našeho rolnictva, i tu ústřední v}'bor, 
a ~Ice z pobldky někter}Tch místních odborů všímal si někte:rých 
otazek. Tak především na dotaz místního odboru ve Staré Ríši 
zda by nemělo ve všech místních odborech býti přednášen~ 
o zhoubné dělitelnosti pozemků, výsledky pak toho jednání aby 
se zaslaly výboru ústřednímu, který hy podle nich a pomocí 
odborníků v této věci patřičné kroky mohl učiniti, zakoupen PI~O 
všechny místní odbory Salačův spis o této otázce a vyzvány 
byly všechny místní odbory, aby pořádaly podobné přednášky. 

Na základě pak zkušeností a podrobností z krajů našich 
čerpaných a zaslaných místními odbory bude podána k říšské 
r~dě ~:úmadná petice o přijetí zákona v tomto smyslu. Jest 
vsak zadoucnou, aby místní odbory co nejdříve zprávy tyto 
ústřednímu výboru podaly. 
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Jiné dvě otázky odborem Studenským přivedeny na přetřes. 
První návrh t}Tkal se toho, aby včelařství v krajinách našich 
hojněji bylo pěstováno a aby v té příčině se působilo ku' tvo
ření včelařsk}Tch spolků neb odborů podobných: úsU'ední výbor 
vyzval za tou příčinou všechny místní odbory, aby o této otázce 
pořádaly přednášky a doporučil všem odborům, aby vedle pě
stování jetele bílého neb aspon míchání jeteliny červené s bílou, 
vedle vysazování stromů lípových !l kaštanových pokusily se též 
pěstovatí v našich krajinách rostlinu bunias zvanou. 

Druhá otázka odborem Studensk}'m vzbuzená týkala se 
pojišťování pro případ krupobití. Odbor ve Studené totiž navr
hoval: "Povážíme-li, jak mnoho peněz na pojištění z našeho 
.chudého kraje se rozváží do krajin bohatšíeh, ano v hojné míře 
i našim nepřátelťlm národním, navrhujeme, aby se působilo ku 
zařízení pojišťovny aspoň na krupobití (v okresu), neb ať "N. J." 
působí k tomu, by celé obce u jedné firmy se pojišťovaly a pak 
nebyly různým způsobem pojišťovnami zkracovány a aby se jim 
též pojistné snížilo. Nedalo by se to snad spojiti se zamýšlenými 
spořitelnami? Konečně když by se ani tak nemohlo pomoci, tedy 
nechť zadá "N. J." petici ku sněmu zemskému o nucené po
jišťování! " 

Ústřední výbor j ednaj e o této otázce usnesl se takto: "ústřední 
výbor má za to, že jest záhodno, aby zavedeno bylo nucené 
pojišťování zemské a aby tudíž v té pi'íčině byla podána petice 
k zemskému sněmu. N apr>ed však buďtež vyzvány všechny místní 
odbory, aby se o této otázce samy vyslovily a co nejdříve v}'horu 
útřednímu zprávy podaly, na jichž základě ústřední výbor další 
kroky učiní." - Ustr'ední výbor skutečně ihned všechny místní 
.odbory vyzval za tím účelem, avšak dosud jen od málokterých 
.došly odpovědi: dlužno proto i dnes místní odbory požádati, aby 
věci té se chopily a ústřednímu výboru své mínění sdělily, by 
tato otázka ku konci mohla býti přivedena. 

Co se týče řemesel, učiněn byl místním odborem y Telči 
ústřednímu výboru návrh, týkající se řemeslnick)'ch děl odbor
ných. Ústřední výbor na základě toho sestavil seznam české od
borné literatury řemeslnické, který uver'ejňoval ve "Věstníku" 
a požádal místní odbor v Telči, aby sepsal a uveřejnil seznam 
cizojazyčných důležitých děl, o kterých by myslil, že by jejich 
překlad skutečně prospěl řemeslnictvu. Vydání děl podobných 
nemohl ústřední výbor z nedostatku peněžitých prostředků na se 
vzíti, avsak uvolif se, že bude vyjednávati s nakladateli, aby 
nutná taková díla mohla býti vydána. 

Kde mohl, ústřední výbor pomáhal ku povznesení českého 
prťlmyslu a ohchodu. Tak zejména v poslední době na popud 
místního odboru v Kuchařovicích zasadil se o zorganisování vývozu 
vína tak zvaného Zukrhandlského. Akademický pak odbor v Praze 
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opattil ústtednímu výboru seznam společenstev, gremií a živno
stensk}'ch jednot pražsk}'ch. 

~a poli hospodářském počaly už také odbory samy vyvíjeti 
zdaf'ilou . činnost. Tak s úspěchem pěstovaly hospodářskou vrbu 
tyto odbory: Batelov, Doupě, Krásonice, V. Lhota, Palupín, Stará 
Ríše, a Studená. Posledně jmenOVan}T odbor pokusil se dokonce 
zhditi semeniště pro stromovou školu ve školní zahradě. 

1888-1891. 

Odbor živnostenský op atf'i 1 několika učňům místa a hleděl, 
pokud bylo možno, vyhověti všem dotazům, jež došly Národní. 
Jednotu v otázkách živnostenských a snažil se sprostředkovati 
odl?yt některým v.ýrobkům českým na Moravě a moravským 
v Cechách. Ph zmínce o činnosti Nár. jednoty v oboru živno
sten~kém dlužno také pbpomenouti, že výhor postaral se o to, 
aby živnostníkům z Moravy dovoleno bylo na proukázáni se legi
timací výboru obeslati vánoční tržnici v Praze, poFádanou bra
trsk)'mi jednotami českými. 

V ohledu národohospodářském omezila se ,činnost výboru 
na opatření několika přednášek hospodátských, pak na rozšířenÍ
poučení o pěstování vrby košikářské, na upozornění na první 
pf'írodní vína moravská a t. p. V odboru tomto vznik svůj také 
vzala myšlenka zřízení české obchodní školy v Brně, jejíž potřeba 
uznána naléhavou. Pokladník p. Dr. J. Sovadina. věnoval jednotě 
několik set výtisků pojednání v jeho časopisu "Ces. mor. národní 
hospodáf''', o činnosti nci.r. jednot v ohledu hospodái'ském uveřej
něného, kteréžto otisky byly odborům rozeslány, aby zájem pro 
jednotu se v lidu budil a šířil. 

1891-1892. 

Vánoční tržnice uspořádána ve prospěch Národní jednoty 
s ústl', spolkem českých živnostníků a z výtěžku odvedeno jed
notě 90 K. Jednota navázala dále styky s českým vývozním 
spolkem v Praze. 

1895-1896. 

Národní jednota dále pokračovala ve své činnosti v oboru 
hospodár'ském, získavši pro to dva odborníky, a sice p. J. Ko
froně, prof. na hospodáf'ské škole ivančické a p. Fr. Suchého

y 

vrchního zahradníka při zemském ústavě pomologickém v Brně. 
Přednáškami těmito rozšítil se program jednoty o themata zvláště' 
na obyvatelstvo rolnické. 

V prvním počátku tohoto spolkového roku učiněn púkus 
ke speciální akci národohospodáf'ské. Dp. dr. Cyril! Seifert, člen 
odhoru národohospodár'ského, dal podnět k založení katastru 
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voličstva a živnostnietva českého v Brně, za kterýmžto cílem také 
práce zahájil. 

1896 -1897. 

Ve schůzi dne 18. května 1896 p. Kristian Žáček navrhl, 
aby byla vydána brožura prof. Kopeckého obsahující návod, jak 
mají obce zf'izovati pokračovací školy. Pan dr. Koudela navrhl, 
by se'obsah její doplnil novými naf'ízeními ministe:~kými ~ ~ydán 
nákladem jednoty a úsUedního sl?olku českých ~.lvnost~1Iku. N~ 
návrh p. Tůny vyzvána Národní Jednota k soucmnosb, hlavne 
co se týkalo brožurky prof. Kopecké~10. ~,. ' 

Ve schůzi dne 8. června oznánnl p. dr. V. S11eny, advokat 
v Tišnově že se ustavila česká národohospodářská společnost 
pro Čechy, Moravu a Slezsko se sídlem v Praze a .vysl~vuje přání, 
aby ji Národní jednota ve svém obvodu dle moznostI podporo.~ 
vala. Dále vzato v úvahu zřízení konsumního spolku pro zbozl 
koloniální. 

Ústřední výbor rozeslal všem odborůn~ brožurku o?sal:u~í("í 
přednášku p. Ant. Hanamanna ,,0 záleŽitostech mel!oracmch 
na Moravě". 

1897-1898. 

Na návrh p. dra. Váchy vydáno bylo provolání k rodičům, 
aby synky dávali na dobrá temesla. . 

V odboru živnostenském zi'Ízen: 1. odbor pro opaUování 
míst učňům; 2. pro usazování českých živnostní~ů ~~jména 
v místech smíšených; 3. pro podporu reklamy usedlych zlvnost
níků, zejména v místech smišených. 

Odbory vyzvál!-Y, aby reklamovaly volební právo do země
dělské rady, jež v Cechách jim priznáno. 

N a podnět ústř. výboru uspořádána b~la se z~~rnf:n v~sled~:n1 
v Husovicíchvýstavka Ml.1éhových plakatů, pl'! mz prednasku 
o Muchovi měl p. Jar. Tůna. 

1898-1899. 

Do vv-boru stálé výstavy a tržnice vyslán za ústr. výbor 
stavitel Tebich. 

Ústřední výbor činil se tóž o volbách do obehodních komor. 

1899-1900. 

UsUední výLor pozoruje v mnohých směrech nedos!atek 
našich českých živnostníkl"t, obchodníků, průmyslníků atd., pecova~ 
o to, aby nedostatku tomu bylo odpomož~no ~ vs~~tku na mnoha 
místa podařilo se mu s úspěchem dostatI nase hdI. 
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1900-1901. 

Průmyslové a obchodní záležitosti podporovány styky 
s ústredním spolkem moravských živnostnikfl a se Zemskou 
jednotou živnostenských společenstev v Brně. Na popud jich po
dána též petice ku zemskému výboru za věnování místa ku 
pravidelným jarním výstavám a trhl"lm výstavním ha zpflsob 
hospodáI'ských v,ýstav o sv. Janě v Praze. Pomocí Vývozního 
spolku v Praze bylo podporováno usazování se českých lidí, 
obchodníků a živnostníků na Moravě. Zaopatření míst učňům a 
pomocníkům bylo žádáno jen trikráte. Výsledek docílen ve dvou 
prípadech. 

1901-1902. 

Po stránce hospodářské činila Národní jednota seč byla. 
Národní jednota byla spolusvolavatelkou sjezdu o "Vodních 
cestách" v Pr'erově, dne 9. ledna roku 1901. a súčastnili se ho 
za ústřední výbor rada Kancnýř, offic. Máša' a rada Podbrd:oký. 
Chloubou Národní jednoty může býti, že právě její předseda 
MUDr. Veselý dal popud ku zvelebení a povznesení Luhačovic 
na lázeňské místo první třídy utvořením akciové společnosti, tak 
že se stanou perlou lázeňských míst. 

Potěšitelným zjevem jest, že i odbory v~jímaly si letos 
hospodářství, všimnu vše si pokynu v minulé výroční zprávě. Ně
které odbory dbaly, aby vysazovány byly pusté stráně ovocnými 
neb lesními stromy, jako komínský, husovický, šebkovický, z nichž 
tento dostal od zemského vvboru k tomu účelu 30 K a husovický 
'93, K 82 h, jiné obstarávaly opět stroje, jako batelovský secí 
stroj, rousinovský 5 plétacích strojů,bohumělícký zaopatřoval 
zase umělá hnojiva, hornoújezdský staral se o rationelní chov 
dobytka, vymohl si subvenci 182 K na obecního býka. Akade
mický odbor Národní jednoty v Praze zpravuje větší odběratele 

. (zvláště zeleniny a okurek) o Znojemsku odporučováním česk)'ch 
nrem a odhalováním šmejdů firem německých, jež si v Praze 
·českými nápisy a českým dopisováním získaly odběratele, na 
Znojemsku však germanisují. Jiné odbory staraly se zase o do
cílení lepší komunikace mezi jednotlivými obcemi, jako mezi
říčský, jenž pokoušel se vymoci spojení do Polné, lhotský, který 
zažádal o venkovského listonoše a m. j. Mladičký odbor v Rozseči 
zřídil Raiffeisenovu záložnu. 

Národní jednota, jsouc ve stálém spojení s ústředním spolkem 
moravských živnostníků a se Zemskou jednotou živnostenských 
společenstev v Brně, věpovala též pozornost průmyslovým a ob
chodním záležitostem. Ustřední výbor, byv jimi vyzván, aby do 
výstavního výboru pro uspořádání druhé učňovské výstavky vyslal 
svého delegáta, zvolil zaň J. Vašicu, jenž pověřen tam čestnou 
funkcí. Jsouce si vědomi, že v mnohých směrech na Moravě 
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máme nedostatek českých živnostníků, obchodníků a průmysl?íků, 
dbali jsme pečlivě o to, aby i nedostatku tomu bylo odpomozeno. 

1902-1903. 

Ústřední výbor všímal si bedlivě hospov~áFského povznesení 
krajin na jihozápadní Moravě, vydal důlezlt~ 'pokyny v tOl!l 
směru, jež dMklivě znovu odborů,m ~.oporucuJ81~le; a dospel 
k tomu přesvědčení, že je nutno přlkroclh ~u bed}lv~mu hospo
dái'skému prozkoumání krajin zvláště v územl o?roze:t;t~m a teprve 
na základě získaných poznatků že bude lze přistoupiti ku stano-
vení určitého plánu. , . 

S radostí pozorujeme utěšený rozvoJ u odborů, ~o strance 
hospodářské. Jen pohleďme na tu ř~du o~~orů, ktere Sl vymohly 
od zemědělské rady subvence za bmto ucelem. Odbor ~on;.a~ 
milskv vymohl si subvenci na kančíka, husovický na zalesnovam 
stráni 100 K, kdousovský Mladěnovicím, Kostník~~, I~dou~ov~ 
a Jiraticím pro chov plemenných býků, velk?me~mcs~y ~m~zsk~ 
spolu s hospodářskou jednotou 1420 ~ na zřlze~l kr~Jske skolJ~ 
ovocnár'ské kravský na zřízení vepřove plemenne stamce, 10mskJ 
na plemen~ého býka a šebkovický 50 K na ovoc~~ stro?lky, 
tasovský 50 K na vysazování pus~ý~h strání, hornouJezdsky na 
očkování vepřového dobytka proh cervence. . 'v 

Zemědělskou radou pořádány bylyv kursy dobyt~arsk~-
13ícnické Vv těchto o~borech: Bít0.vě, ,Nové Ríši, ':.~ S~~dene, zeh
nái'ský v Zabovřeskach, hospodynsky v Mor. BudeJovlclch~ 

"Odbor husovický 'založil okrašlovací a zalesl1ova~í. od~or, 
který osázel husovický kopec a zřídil tam hříště p~o deh, pu~o
bením odboru Martinkovského založen velký ob,ec;ll sad, Vyb.ld
nutím odboru Budikovského koupeno k osazovan~ 80 ovocnyc~l 
stromů, odbor Slavětický vysázel 100 tOJ?ol~, ~~. IIp a 15 stro~~ 
ovocl1vch na vsi u rybníka 29 vrb, vomlCky pncll111 se, aby plan~ 
u osady ~ysázeny byly stromy a milotický vykonal přípravne 
práce k vysázení pustých shání. , 'v' 

N a žádost bačkovického odboru pořlzena v miste z;;11e
dělskou radou stanice chovu vepřového dobytka. Odbo~ bhzko-
vický domáhá se zas zřízení 'obilního skladiště 131'.0 okoll. _ 

Odbor chlumecký podporoval zřízení vod. druzstv~: P~ostred
nictvím odboru kuchar'ovického zakoupena pro ~b.ec Jlc~a roura. 
Odbor rozsečský vzal si za úkol nakupovatI umela hnoJI;a. . 

Potěšitelným zjevem jest, že odbory. staraly ~e .take o do; 
cílení lepší komunikace mezi jednotlivýmI, O~?eml, Jako r,ra .pI. 
rozsečský, který pracuj e k tomu,. aby ObCl ~,r!~e?a byla Sl~l1l~:, 
vomický, . který zahájil účinnou čmnost ve pncme stavby sl1l1lce 
do Vomic a j. 

Z jiných záslužných kroků na poli hospodá~ském za~na~e
uati dlužno výstavku ranného ovoce v červenCI a pOdZlml1lho 



-- 78 -

v zŘř'i, kteréžto výstavky uspořádal s úplným zdarem vomický 
odbor; krok ten zasluhuje následování všemi odbory zvláště 
ve větších místech, kde přiležitost rthného druhu k výstavám 
často ~p. naskytá. 

Ustřední výbor mínil též u příležitosti V}7stavy vyškovské 
pořádati zvláštní oddělení domácího průmyslu, leč upustil od za
počaté akce, seznav, že domád prLuuysl na jihozáp. Moravě jen 
velmi poskrovnu se pěstuje. Na poli průmyslovém v našem obvodu 
máme vůbec boj těžký a jsnte v něm pf'lliš slabí. Tam, kde 
mluví miliony, přestává naše drobná práce. Než i tu snažili jsmr. 
se zachrániti, co se dalo. Podařilo se nám usaditi dva obchodníky 
české ve smíšeném území a ústřední výbor má v evidenci místa, 
kde by se výhradně usaditi mohli různí obchodníci a živnostníci. 
Podporovány české podniky doporučováním jich ve Věstníku. 

Ustřední výbor byl ve stálém styku s ústf'edním spolkem 
moravských živnostníků a se Zemskou jédnotou živnostenkýeh 
společenstev a zastoupen bylo sjezdu českomoravských živnosl
níkll v Litomyšli 18. a 19. května členem výboru p. Aloisem 
Holubičkou. K otevření učňovské výstavy v Brně dostavili se za 
Nár. jednotu p. Jan Máša a Jar. Vašica. Na sjezdu moravských 
živnostníků v Břeclavě 1. bf'ezna zastupoval ústf'ední výhor pan 
Jar. Vašica. 

Zvláštního uznání na poli průmyslovém zasluhuje odbor 
rousinovský, jenž vydal vlastním nákladem br o Ž u r k II "P l' ů
mys I N o v. R o u s i n o v a a o k o I í" , v níž poukázáno na 
J.omácí velmi rozšířený průmysl, a kterou rozdával o v}'stavě 
vyškovské v oddělení Rousinova a zároveň zaslal všem odborům. 

Vydatnější činnost na poli průmyslu zdržována nedostatkem 
prostfedků. 

Na poli hospodáf'ském bylo horlivě pracováno i odbornými 
pf;ednáškami hospodářskými, jichž v různých odborech vykonáno 
bylo v letošním roce 203, odebíráním různých hospodářských 
časopisů v počtu 79, a čítacími večírky, ktETouzto chvalitebnou 
činností vyznamenává se odbor bačkovický, dačický, krásonický. 

1903-1904. 

V tomto však směru Národní jednota naše obmezila pů
sobnost svou jen na taková odvětví, ve kterých možno za daných 
prostředků dosáhnouti jistě příznivých výsledků. Jednota naše 
nemohla se tedy pouštěti do žádných velkých podniků, nýbrž 
musila nejhlavněji snahu svou obrátiti k tomu, aby zavdala podnět 
k probuzení čilejšího hospodářského života tam, kde nalézají se 
podmínky toho. 

Za první prostředek k dosažení toho pokládal ústřední výbor 
poučení a proto věnoval velkou pozornost tomu, aby konány 
byly v místních odborech časté odborné přednášky o předmětech 
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týkajících se hospodářství. V této snaze podpo~ová~ ~yl ~středn~ 
výbor horli\'ostí některých odborů samých, Jakoz 1 obetavosh 
jednotlivcLl, kteří věnovali se tomu úkolu. Zvláštní podpo!,y. do: 
stalo se ústf'ednímu výboru ve směru tomto od slavne zemedelske 
rady, která povolila, aby p~. ins:pek~or Suchý, ře~itel Cígle!, a 
hospodářští učitelé přednášelt v mIstmch odborech Jednoty. vla
Bteneckým těmto pomocníkům ústi'edního výboru budiž vzdán 
při této příležitosti dík za jejich přispění a přičinění. 

Vedle přednášek staral se ústřední výbor o poučepí lidu 
,rozšiřováním odborných, zvláště hospodářských časopisů. Ustřední 
výbor doporučoval místním odborům dobré české listy hospo
dářské a povoloval jim, aby část sebraných příspěvků použily 
ku předplacení na ·takové listy. 

Maje na zřeteli poučení lidu, nemohl ústřední výbor zůstati 
netečným ku hospodář3kému školství. Než ve směru tomto ne
došlo v žádném případě k positivnímu výsledku. Skvělého však 
úspěchu na tomto poli dosáhly školy Světlé ve Velkém Meziříčí, 
o čemž bližší zprávy podáváme ve školství. Mužský odbor N á
rodní jednoty tamtéž daroval pokračovací škole 10 K. 

Stejně důležitou jest otázka zakupování důležitých objektů 
ve smíšeném území i na rozhraní národnostním. Bohužel však, 
že jednota naše pro skrovné finanční prostředky, a(~ mnohé dů
ležité případy se vyskytly, nemohla nikde účinně zasáhnonti, a 
musila býti jen pasivnou sprostf'edkovatelkou. 

Řady odborných hospodál'3kých přednášek a návodů usU'ed
ního výboru v tomto směru neminuly se s účinkem, nýb~ž vy
volaly utěšený rozvoj u odborů po stránce hospodárské. Ze od
bory na tomto poli skutečně pracují, toho nejlepším svěd2ctvím 
jsou subvence v tom ncb or"om oboru udělené jim státem nebo 
.zemí. Zemská subvence pro průmyslové a hospodyňské školy 
Světlé ve Velkém Meziříčí obnášela letos 1500 K, ostatni 1~00 K; 
kromě toho v uznání hodnoty škol těchto propůjčila obec Světlé 
na tak dlouho školní dvoupatrovou budovu na náměstí, dokud 
-spolek nepostaví vlastní školu novou. 

Odbor v Mor. Budějovicích dostal od zemědělské rady sub
venci na hospodyúský kurs 100 K, žabovi'esk}' na zřízení ma
tiční školky, na rozmnožování srstek a rybízu 100 K, bítovský 
na zakoupení býků plemenných 506 K 50 h a meziříčský mužský 
odbor na zelinářský kurs 150 K. 

Kursy zemědělskou radou pořádány byly letos v těchto od
borech: dobytkáf'sko-pícnický v Bítově, h~spodyňský v Mor. Bu~ 
dějovicích, doby:tkářsko-pícnický v Nové Ríši, mlékařský v TelČI 
.a zelinářský v Žabovi'eskách; kromě toho členové tvořihrázského 
odboru sučastnili se kursu pořádaného Hospodářským spolk~m 
znojemským, ovocnického v H. Dunajovicích a vinařského v Ze
mticích. 
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, Vysaz~vánín: ,~tromkll. ovocných i lesních zabývala se celá 
lada odborn a vetsma z mch dostala zdarma sazenice od země
děls~é rady. Jmenov~tě tak ?i;:~ly od~ory: M. Budějovi~e, By teš 
Velka, ,Chlnn~~, KuřIm, Mezlřlcl Ve!ke (mužský odbor), Milonice, 
Rozsec, SlavetIce, Tasov, Třebelovlce, Vomice. 

~vo~nářství ~vláště se věnovaly odbory: Jundrov pokusil se 
o zalozem srstkoveho družstva, Kuřím působil na zvelebení ovoc-' 
n,~ř~tví ve. ,s~é ,krajině, V omice založil ovocný sad, Žabovřesky 
zndll mat~cm skolku na pěstování srstek a rybízu. 

Stamce ,cho:,~ vepřového dobytka zřízena byla přičiněním 
o~b?ru v, ~ackovlcICh, odbor v Jundrově dal podnět ku pojišťo
vam h~~ez:ho dobytka a očkování vepřů, krumlovský odbor po
skytl pnspevek 22 K 83 h na výstavu dobytka v místě. odbor 
Ž~~)OVřeský :alo~il v. ,místě ~ružstvo pro chov vepřového dobytka; 
tyz odbor pestuJe tez zelemnu ve velkém. 

Boj hospodářský nutil odbory naše k rozumnému sdružo
v~~í: ,nutkal )e; aby, si lacino hleděly .opatřiti potřeby hospo
da:s~e spolecnym nakupem. Tak zakoupIl odbor bohumělický pro 
sve clenstvo vagon umělého hnojiva, rovněž rozsečskv ódbor 
obstaral si nákup umělého hnojiva. v 

,Ná:o,dohospodářské besídky zavedl odbor v Bohumělicích, 
DunaJgvlclch H. a Krasonicích. Hodno následová:ní. 

Cetné odbory staraly se letos opět o docílení lepší komuni
kace',tak l~a pl'; : me~i~í?s~ý dOl:ná?~ se zlepšení dopravy železniční 
a, POStOV~lI, .úlsansky ~ada o sIlmcI a domohl se denního poštov
mho spoJem se Stnmlovem, rozsečský vymáhá si poštu a silnici. 

Vý~tavky '::. Třebíči" Kloboucích a Mor. Krumlově poukazují 
n~ v'y~pelo~t na~l po strance hospodářské, průmyslové, národo
plsnel umelecke. Ustředni výbor vyzval odbory, aby hojně aai
to valy pro největší návštěvu výstav. Odbory netoliko vyzvání to
h?!o ul?~slechly, .ale též nápomocny byly při jejich pořádání a 
sucastmh se dostI četně pracovních sjezdů o výstavách těchto 
svolanýel~,. ~~k N~rodní )ednoty naší tak také i jiných spolků. 

, D? s~rslho vystavmho výboru v Ttebíči povoláni byli starosta 
Na:.odm ,Je~not:y naší MUDr. Fr. Veselý a jednatel Jar. Ed. 
Vaslca. ,?stredm pak. yýbor Národní jednoty pro jz. Moravu 
vyslal tez svou exposIcI na výstavku třebíčskou a klobouckou. 
Jednatel Jar., Ed. V~šica ~akreslil totiž mapu Moravy, na níž 
:ůznobarevne :yznac~na sldla odborů naší Národní jednoty a 
Jednot! pr.~, v,Ychodm Mo~avu, dále odbory německého svazu pro 
severm a Jlzm Moravu; diagram znázorňující vzrůst počtu jmeno
van1ch gdborů, diagram znázorňující vzrůst počtu odborů Ústřední 
~ahce Skolské a Schulvereinu, diagram počtu členů v odborech a 
dIagram znázo~ňuj~~í POČ?t .svazků kni}! v ~nihovnách odborových. 
!ed?atel s:sta"'rl tez statIstIku odboru Narodní jednoty pro jz. 
1, vychodm Momyu, německého svazu pro jižní a severní Moravu 
Ustřední Matice Skolské a Schulvereinů, Sokolů a Turnvereinů: 

- 81-

Zřetel~ě mluvilo též grafické znázornění příjmů obranných spolků. 
E;xposlce tato poctěna byla na třebíčské výstavě pochvalným 
dIplomem. 

Obesláním této výstavky súčastnil se též odbor ve Velké 
Byteši, jenž vystavoval stěhovavou knihovničku a diagram návštěv
ník1"1. své veřejné čítárny a knihovny. 
, Na hořické výstavě zastupoval Národní jednotu naši člen 
Ustředního výboru p. Al. Holubička. 

. Pro hospodářs,ký život neméně důležitá jsou též finanční 
~tředlska. Po~usy Ustředního výboru o zřízení záložny Národní 
Jednoty pro JZ. Moravu aspoň pro tento rok potkaly se s ne
zdarem, za to však zdárně prospívá Národní záložna v Husovicích, 
založena tamějším odborem a Raiffeisenka, založená odborem 
kravským pro Plenko vice a Raiffeisenka, založená 19. dubna 1903 
odborem v Jamné. 

Mnohé odbory po této stránce pracují společně s hospo
dářsk1mi spolky jako odbor kuřímský, meziříčský a žďárský .. jiné 
zase Jako ua pl'. odbor bítovský a dačický jsou členy Ceské 
národohospodářské společnosti. 

Se snahou přispěti ku zlepšení stavu rolnického pojila se 
v jednotě stejně upřímná péče o povznesení našeho živnostnictva. 
~a schůzi živnostnictva v Břeclavě z~stupoval Národní jednotu 
Jednatel Jar. Ed~ Vašica, kromě toho Ustřední výbor byl ve stá
lém spojení ~ Ustředním spolkem živnostníků v Brně a navázal 
též _ styky s Ceskoslovanskou obchodnickou besedou v Praze a 
s Ceským spolkem pro opatřování služeb ve Vídni.Ústtední 
výbor snažil se dosaditi několik živnostníků v místech smíšených, 
byl prostředníkem při prodeji továrny, hostince, mlýna a j. ne
movitostí v ohrožených místech. 

Z odborů činíl se opět v tomto směru odbor rousínovský 
a husovický, jenž v dubnu uspořádal obchodní a živnostenský 
kurs, kterého súčastnilo se 25 posluchačů. 

Poněvadž však nejbezpečnějším prostředkem hmotného 
i mravního povznesení našeho národa jest organisace konsumu, 
či starost, abychom veškeré své potřeby kryli ze své výroby, 
připojen byl k výroční zprávě stručný adressář českého průmyslu 
a obchodu pro pottebu našich maloobchodníků, jakož veškerého 
obecenstva vůbec. 

1904-1905. 

Právě tak, jak o praCl menšinovou stará se Národní 
jednota i o hospodářské a kulturní povznesení našeho lidu, 
na prvním místě ovšem svých odbori'l, jak o tom § 3. našich 
stanov dosti obšírně pojednává. Ovšem že následkem špatných 
financí nemůže jednota přispěti vždy peněžně, ale pěstujíc přá
telské styky s českým odborem zemědělské rady a hospodářskými 
spolky, může přispěti aspoň radou a přímluvou, jak o tom svědčí 

6 
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odbory v Bačkovicích a V. Bytesi, kterým se prostřednictvím 
ústředního výboru .dostalo subvence na zvelebení chovu dobytka, 
10.000 kusů hlavahce smrkové a borové a roubů štěpařských za 
nepatrnou sumu náhradní 17 K. 

Jest potěšujícím zjevem, že některé odbory z vlastního po
pudu staraly se o pokrok v obvodech své působnosti. 

Ta~ odbor, v Bačkovicích vypracoval žádost, aby do Bačkovic 
a ~adohc dochazel přespolní listonoš. Zádost o jízdní poštovní 
spoJení ze Studené ptes Velkou Lhotu do Dačic podal odbor ve 
Velké Lhotě. O jízdní postu z Tasova, do Velkého Meziříčí žádal 
odbor v Tasově, rurální poštu Police a z Kravska zakročeno 
o zřízení venkovského listonoše, leč poslední bezvýsledně. 

Odbor ve Slavěticích súčastnil se jednání o zřízení místní 
dráhy z Mor. Krumlova do Jaroměric. 

Konečně začínají si naše odbory všímati hesla: "Svůj k svému" 
a společného nákupu pícnin i hospodářských potřeb. Je zajímavé 
to, ~e .~~n od~or, který jedenkráte společný nákup ve ~elkém 
zkusil, JIZ od neho neupouští. Je zde třeba poukázati na to, jak 
n~ pt. od~~ory:, Svazu ~ěmců jihomoravských pilně si společného 
n~~upu vSlmaJl. ~ naŠIch odborů byly to hlavně odbor v Bačko
VICICh, k!erý o.bJednal pro své členy semeno jetele inkarnátu, 
v C~IU~lCl krmIV?, v Bohumělicích vagon umělého hnojiva od 
rolmcke ,::kc. tovarny v Přerově, ač málem by se byla objednávka 
dostala zldům. ,~odobnt příklad h,esla: "SV?j k svému" poskytuje 
V. odb?r p,ro Z~brdovIce a okoll .. ZavazuJe morálně své členy, 
aby ,v~skere potreby dle možnosti kryli u členů odboru, čímž 
nabyva odbor půdy v obvodu hlavně u živnostníků a obchodníků 
Následování hodno. . 

'Od~or~v Bí~ově žádalo udělení práva voliti delegáta 
d C:. zem ~ d e I s ker a d y. Po zamítnutí rekuroval k c. k. místo
drzl~elstvl a ač souhlas zemědělské rady byl na straně odboru. 
zamItnuto. ' 

, ~ N.ejvětší část našich odborů všímá si o vo c nic tví. Pusté 
plane JSou. vys~zov~ny,na p~. odborem v Milonicích vysazeno 
1600 sazemc akatovych a 20 lip a podobně odbor v Husovicích 
1?:00? stromků, v Tasově sazenice lesních stromů a vrby koši
karske . .N~ vysaz?vání od zemědělské rady obdržel odbor 55 K, 
ve Vomlclch vysazen ovocný sad. Od zemědělské rady obdržel 
75, š~e:htě~ých třešní, a malé švestkové stromky. Odbor v Tvoři
hrazl J~st ,cl:nem Zemského ovocnářského spolku. 

v Pe~tem~ rybízu a angreštu obírají se odbory v Jundrově 
a Zabovreskach na značný hmotný prospěch svých členů. 

?dbor v Mor. Budějovicích působil na silniční výbor a 
okol~1 obce ~ ochraně stromů a ptactva, v Nebovidech 
obdrzel sa~en~~: lesní, ve Věteřově 50 kusů jabloňových. 

N~?or~ JIZ ?y,la zmínka o vysazování vrby košikářské, odbor 
ve Volflrove zavadl zase pěstování lněného semene. 
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Kromě ovocnictví všímají si odbory ještě chovu dobytka, 
hlavně vepřového. Jsou to odbory v Kravsku, Lesonicích a Hor. 
Slatině. Subvenci na býka mají Nebovidy, Volfířov. Odbor v Nov. 
Rousinově působí proti odebírání uherské mouky, v Olšanech zavedl 
akci na stavbu. silnice, jež korunována zdarem, na jaře se počne 
se stavbou. 

Záslužnou činnost vykazuje také odbor ve Velké Lhotě, 
kde podnítil jednání o zřízení dru ž? t e v n~ h o I i ho y ~ r u. 

Za účelem vzdělávání našeho žlVnostmctva a dělmctva po
řádal V. odbor Národní jednoty pro Zábrdovice s okolím řízením 
pana.Josefa Štefána, c. k. účetního oficiála, bezplatný účetnický 
kurs. s počátku všeobecný, později odborný. v 

'Učetnický kurs pro mistry pořádal odbor v Zab~vřeskách; 
kterýž také zahájil akci studentské útulny a od obce I stavebm 
místo obdržel. 

1905-1906. 

Každý nepředpojatý bojovník národní musí naznati, že 
veškeren kraj náš potřebuje hospodářského povznesení. Jsme přec 
po většině v území chudém, v kraji horském, průmysl skoro 
žádný a řemesla v úpadku. 

A tu s radostí pozorujeme utěšený rozvoj u odborů po 
stránce hospodářské. Pohleďme jen na tu řadu odborů, které si 
vymohly od zemědělské rady subver:ce:a, tímto úče!em! ,Nán;ěšť 
a N. Veselí četné subvence na mellOracm a zavodnovacl prace, 
Chlunec na zalesňování pustých strání, Markvarec a Tasov 
smrkové sazenice na vysazování obecních pozemků a 50 K témuž 
účelu subvenci na býka: Bítov, Domamil, Chlunec, Kdousov, 
Krav~ko Volfířov na kance Kravsko, . očkovací serum na očko 
vepř. d~bytka Věteřov, subv. na zakoupení trieuru Kravsko, 
stříkačku na postřikování ovocných stromů Koryčany, nouzovou 
sůl a otruby Volfířov, subvenci na zalesň.ování strání Olbramkostel, 
na knihovnu hospodářskou 100 K BudIŠOV atd. 

Na žádost odborů pořádány byly českým odborem země
dělské rady hospodářské kursy na četných místech. 

Tak uspořádal: Bítov: Kurs malířský (o prázdninádl); Bo
honíce: Kurs ovocnářský pro rolníky; Brno,· V. odbor: Kursy 
účetnické pro žívnostníky; Klobouky: Kurs pro ženy ~ dívky; 
Krumlov Mor.: Zimní kurs hospodářský; Lhota Velka: Kurs 
dobytkářsko-hospodářský; Milonice: Kurs ovocn4tsko-hospc:dářský, 
kur" dobytkářský a kurs pro malbu na skle (pro chasu) ve ctvrtek; 
Sedlec: Kurs dobytkářsko-hospodářský; Vomice: Pokračovací 
kurs nedělní (počty, z~mě-, dějepis, ústava); Zabovřesky: Kurs 
účetnický (pořádán v Zívn. společenstvu). 

Členové odboru v Kozlanech súčastnili se pořádaných kursů 
odborem milonickým. 

6* 
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Přičiněním odborů prováděny práce meliorační a zavod
ňovací v Náměsti a Novém Veselí. Působením odboru v Chlunci 
ptikročeno ku odvodňování mokrých pozemků a 1/ celého pro
jektu rozpočteného na 20.000 K již provedena. Od~orem v Mra:" 
moticích podniknuta akce ku scelování pozemků v okolí. 

Pusté stráně zalesňoval odbor v Chlunci, smrkové sazenice 
vysazoval na obecních pozemcích odbor v Markvarci ulice 
v městečku osázel kaštany odbor v Tasově, odbor pak ~ Milo
ni cích vys~zel. 5?OO akátů na neúrodné pláně a lípky na hřbitově; 
odbor v BlloVlClch sprostředkoval koupi stromků z lednické za
hrady a odbor v M. Budějovicích založil činný okrašlovací odbor. 

Odbor~_ v ~ed!~ci pr.opůjč~l~ obec pozen;tek ~a zřízení školky. 
OvocnarstvI vSlmal Sl bedhve odbor budlkoVICk"ý, jenž zasadil 

130 ovocných stromů, koryčanský, jenž dostal k tomu účelu od 
ze~ěděl~ké ra,dy' ~tříkačku na postřikování ovocných stromů, 
kurnnsky,' ktery pecoval o to, aby v městečku a okolí bylo racio
nelně pěstováno ovoce, vomický, jenž rozmnožil jím založený 
ovocný sad a odbor v N. Veselí, jenž rozprodal 130 stromků a 
200 ovocných keřů. 

. ,S~anice _ c~ov~ dobytka Vepř?vého a sánských koz zřizuje za 
pi'Ispem ze~e~_elsk~ _rady odbor lIše~ský; ~ ušlechtění vepřového 
dobytkapřlhhzel tez odbor domamIlský, Jenž dostal od země
~ělské rady podporu na kančíka. Chovu hovězího dobytka všímaly 
Sl zas odbory bítovský, chlumecký, kdousovský, kravský a volfí
řovský. O zvelebení chovu drůbeže, jmenovitě slepic hus a kachen 
pečoval hlavně odbor kravský. ' 

_ Líše?,ský odbor, j~nž po stránce hospodářské vyvinul letos 
znacnou ,cmnost, pronaJal obecní rybník a zarybnil jej násadou 
kapří. 

Boj hospodářský nutil odbory naše k hospodátskému sdru
ž~~án~: nutka! j,e, ab~ si lacino hleděly o~atřiti potřeby hospo
darske sP?,lecnym nakupem. Tak zákoupIl odbor bohumělický 
150 q hnOjIVa pro občanstvo, líšenský sprostfedkoval společný 
nákup ovsa a mazadla. ' 

S potěšením pozorujeme, že značná část odborů pracuje 
ru~? v ~uce s .~?spodá~s~,ými, sp~lky, _ jako. na pl'. koryčanský; 
~unmsky, me~IrIčský, zdarsky a J. a ze phslupují též za členy, 
Ja~o r:a pl'. ,!:ntov.ský, kdousovský a dačický, Ceské národohospo-, 
darske spolecnostI, koryčanský Hospodářského spolku v Kyjově atd. 

Značná část odborů zavedla ve svých místnostech národo
hospodář~ké be,sídky a jest si ~e~ přáti, ~b~ i ostatní odbory 
venkovske, ktere tak dosud neučInIly, co neJdřlve příkladu tohoto 
následovaly. 
, _ O, docílení lepších komunikačních prostředků postaral se 
ustredm výbor pro Olešnou zřízením pošty tamtéž a odbor v 
Tasově, jenž vymohl si jízdní poštu. 
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Se snahou přispěti ku zlepšení stavu rolnického pojila se 
v jednotě stejně upřímná péče o povznesení našeho živnostnictva 
a obchodnictva. Zvlaště příznivý obrat v tomto směru datuje se 
od 1. října roku 1905, kterýžto den zůstane povždy zapsán vdě
jinách bojů utlačovaného a odstrkovaného našeho moravského 
lidu jako den velepamátný. 

Dvě síly střetly se tu - jak čteme v proslově k adresáři 
- elementární sílou: právo malého národa, volajícího po splnění 
svých kulturních požadavků s jedné strany, násilí naších odvěkých 
nepřátel Němců, deptající surově každý svobodný náš rozmach, 
s druhé strany. Němci svým pověstným "Volkstagem" hodlali 
jedinou ranou zabíti české Brno, ale stalo se, co neočekávali: 
Německý "Volkstag" probudil lid náš z národní lhostejnosti a 
vlažnosti, rozňal v srdcí.ch našeho lidu jiskru národního cítění a 
vzkřísil ho k čilejšímu životu. Vyhrabána v haraburdí rezavějící 

. a přec tak osvědčená zbraň - Palackého "Svůj k svému" a 
zahájen boj hospodářský. A krok tento byl, jedině správnou 
odvetou za urážky, které byly vmeteny nám Cechům ve tvář. 

Němci nejen na Moravě, nýbrt zvláště v hlavním městě 
Brně žili dosud z českých peněz. Ceskými pěnezi zaplavovány 
byly německé obchody a německé živnosti. A němečtí i židovští 
obchodníci, živnostníci jsou vlastními sloupy surové nadvlády 
brněnské radnice, jsou pravou rukou pověstné kliky Rohrerovi. 

Zanášeli jsme peníze Němcům. Co však sklízeli jsme za 
svoje peníze? Násilí a opovržení: Kradou nám naše děti, jimiž 
naplťmjí svoje školy a vychovávají je v renegáty; majíce v rukách 
úřady (Rohrer 1) vyhazují českého dělníka z práce, zbavují ho 
chleba a nutí ho takovým způsobem, aby zapíral svůj národ, ba 
pracoval proti němu; udržují uměle nadvládu v hlavním městě 
Brně pomocí švindlu a ne mravného znásilňování závislých občanů. 
Prvý říjen, dík známé trojici německých násilníků: Rohrerovy, 
Wieserovi a ďElvertovi - probudil náš lid k odvetě, a aby od
veta byla účinně provedena, projeveno se strany konsumentů 
a zákazníků (zvláště venkovských) ptání, sestaviti adre,;ál' českých 
obchodníků a živnostníků a podporovati tak našimi penězi jen 
skutečně české obchody a živnosti. Jediný krejcar český nesmí 
zanesen býti do německých krámů a dílen. Nebudou-li dostávati 
českých peněz, bude jim vytržena z ruky zbrlJ.ň, kterou nás 
posměšně utloukali a sami upadnou v záhubu. 

Provádění hesla "Svůj k svému" musí se však díti věrně, 
důsledně a vytrvale. 

Nedejme se klamati ani sladkými sliby ani úlisným licho
cením vlákati do nepřátelských nám obchodů. A buďme na stráži 
nejen v dobách pohnutých, jakou byla doba právě minulá, nýbrž 
i tehdy, kdy jest na všech stranách klid. Nepřítel jest na stráži 
vždy~ky, sílí pomalu a nepozorovaně na úkor českého lidu, aby 
tím větší silou a drzostí proti němu v době příhodné vystoupil. 
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Národní jednota pro jihozáp. Moravu podjala se nesnadného 
úkolu, vydala onen adresář a dala jej do ruky českého našeho 
obecenstva stím vřelým přáním, aby práce tato nebyla marnou, 
ale aby knížka tato vykonala svoje určení. 

VýsledeK práce naší byl tím značnější, když uspořádány byly 
v okolí Brna ústředním výborem schůze, na nichž poukázáno 
bylo na důležitost hesla "Svůj k svému" a když uspořádal 
dámský odbor Nár. jednoty v Brně v Besedním domě mani
festační schůzi, na níž přísahaly slavnostně ženy české, že nedají 
již ani, haléře našim odvěkým odpůrcům. . 

Ustřední výbor zaopatřil též několika učňům a osobám 
bez zaměstnání místa a zvolí po valné hromadě za tím účelem 
ještě ~vláštní odbor sprostředkovací. 

Ustřední výbor nabádal brněnské odbory, aby pořádaly ve 
svých okrscích účetnické kursy pro živnostníky, leč ze všech 
odborů uspořádal jej jediný V. odbor; kurs tento navštěvovalo 
pilně a svědomitě 30 posluchačů. 

Bítovský odbor kromě malířského kursu uspořádal též zda
řilou výstavu obrazů s pěkným morálním výsledkem. 

Na poli hospodářském bylo horlivě pracováno i odbornými 
p1'edn~škami hospodářskými, kursy, odebíráním různých hospodář. 
časopIsů a čítacími večírky. 

III. Činnost vzdělávací. 

a) Školství. 

1886-1887. 

V otázc~ školské vyviI!ula naše Nár. jednota hned v prvním 
roce neobyčeJnou činnost. Ustřední výbor znamenaje především, 

. že v okresním hejtmanství dačickém není žádné školy občanské 
. a vida, že zejména dívky české našeho jihozápadu nemajíce ~ 

se kde vzdělávati jazykem mateřským, škodu tI-pí tím duševní 
i hmotnou - ustanovil se na tom, aby požádána byla místní 
školní rada i obecní zastupitelstvo města Telče, aby zažádaly 
o ztízení dívčí školy měšťanské v Telči, a obrátil se sám přímo 
po této stránce na okresní školní radu. 

Podobně pečoval ústřední výbor o to, aby zřizovaly se 
školy pokračovací pro řemeslnické učedníky. Učinil přípravné 
kroky. ku zřízení škQly této v Telči a odevzdal je výboru 1'e
meslmcké .Besedy "Cestmír". 

Mimo to usnesl se ústřední "ýbor podporovati hmotně po-
kračovací školu. . 

Zároveň upozorněno v novinách, v Telči vycházejících, na 
školy řemeslnické na způsob jich zařizování a uhrazování nákladu 

~I 

I 
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na ně. Ústřední výbor maje na zřeteli, že podporování studentstva 
a žactva různých škol jest dalším úkolem jednoty, ;rěnoval m~
ti čním školám v Jihlavě a ve Znojmě po 25 zl., stat. gymnasIU 
v Třebíči a zem. reálce v Telči po 50 zl. Mimo to .uděli~ dvě sti
penqiá žákům c. k. prům. školy v Brně, a to J. SutOVI z Ur?a
nova 50 zl. a B. Kroupovi z Telče 30 zl. Kromě toho vypsano 
bylo stipendium 120 zl. pro žáka c. k; so~hařsko-kamenické Š~?:l 
v Hořicích a 50 zl. pro žáka hospodařske školy ve Vel. MezmcI. 
Avšak o tato stipendia, ač byla uveřejněna i novinami, nikdo 
se nepřihlásil, což jest zajisté velmi výmluv?Ý,m, svě~ect~ím. P!,? 
poměry na našem jihozápadu. A?y, o vzdel~!:I ,ml~deze ~ e?t~ 
více mohlo bytí pečováno, aby zeJmena patncne pre~vzdelam 
měli naši řemeslníci a naši rolníci, a, aby i méně zamožný~ 
z venkova mohl býti zjednán přístup ku vzděl:í.ní; o to se po
staral ústřední výlJor, založiv fond ke zřízení konvIktu ,:pr? :~n
kovské studující v Telči; o fondu tomto vedly se zvlaste ucty. 

1887-1888. 

I co do zřizování a podporování škol ústřední výbor činil seč 
mohl. ° zřízení národní školy české v M. Krumlově zmíním se šíře 
později. Vedle toho povolil ústřední výbor 600 ~ na zříze;lí české 
pokračovací školy ve Znojmě. Bohužel nedovolIly mu. VIce pro
středky, aby roku l?ňského i Jihlavě byl mohl při~pěh~ ač o ~o 
byl žádán a ačkolI nutnost a n~vyhnu~elnost teto ,skol~,!:a~ 
uznává. Bude na novém výboru ustředmm, aby v teto pncme 
i zde pomohl, při čemž nutno odvolati se znovu ~a d~bročinn~st 
národa, který zajisté ve věcech tak nutných pomocI sve neodepre: 

Ústřední výbor obrátil se též zvláštní žádostí ku c. k. zemske 
školní radě na Moravě ohledně českých obcí Baňovic a Nových 
Dvorů, které dosud jsou přiškoleny' k německé škole v Hobzí, 
žádaje buď za zřízení samostatné školy pro obce tyto, nebo za 
přiškolení jich k Ostejkovicům. • 

Zdařile vydařila se schůze Národní jednoty v Mor. Krumlove 
dne 21. srpna, konaná v sále v domě Krumlovské záložny .• Zde 
za přítomnosti aspoň 500 účastníků přednášel jednatel prof. L. Cech: 
,,0 významu Národní jednoty" a důstojný p. P. Kosmák: ,,0 po
třebě českého vychování pro české dítky vůbec a pro Krumlov 
zvláště". Výsledkem této schůze bylo ovšem zřízení místního od
boru v Mor. Krumlově, městě nejvýš ohroženém. Avšak nade vše 
významnějším stala se tato schůze tím, že tu obyvatelstvu českému 
v Mor. Krumlově mohla býti ohlášena veleradostná zpI;áva, že 
na zakročení ústf'edního výboru Národní jednoty pomocí Ustřední 
Matice školské, Národní jednoty a vlastenců krumlovský~h zřízena 
bude v Krumlově česká soukromá škola národnÍ. Skoly této 
v Mor. Krumlově bylo nanejvýš potřeba: neboť v tomto úplně 
českém městě byla pouze škola německá. 
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Ústřední yýbor uznávaje, že zejména pro nedostatek míst
ních odboruv Ustřední Matice školské, musí i účinně podporovati 
snahy tohoto nejpřednějšího spolku našeho, učinil tak především 
u příležitosti sbírek na cyrillomethodějský dar moravský, vyzvav 
všechny své odbory, aby se postaraly o poI'ádání sbírek těchto, 
kterémužto vyzvání četn~ místní odbory vyhověly a značnější 
dary, jako na př. Nová Ríše, Dačice, Krásonice, Jevišovice aj., 
buď samy n,ebo ve spolku s jinými spolky sebraly. 

Pro Ustřední Matici školskou sbírky podnikly: Lomy, 
Palupín a j. 

Výbor ústřední doporučil vřele veškerému členstvu svému, 
aby bedlivě dbalo českého' školství, této základní podmínky ná
rodní naší jsoucnosti. 

Podporu studentstva ústřední výbor měl rovněž na zřeteli. 
Za tou příčinou ponechal loňská stipendia žáku c. k. prumyslové 
školy v Brně. mimo to udělil i stipendia jiná, jak ze zvláštního 
seznamu vysvítá; konečně se usnesl do konce července letošího 
roku vypsati i stipendium pro hospodářsko -lnářskou školu 
v Humpolci na žádost místního odboru v Mor. Kamenici. Všichni 
stipendisté až na jednoho, jenž přestav choditi do školy, Qvšem 
i stipendia pozbyl, osvědčili se stipendia toho hodnými, a o Sutovi 
z Urbanova zvláště pochvalně slavné ředitelstvo c. k. prumyslové 
školy v Brně se vyslovilo. 

Na podporu chudého studentstva na vyšší zemské realce 
v Telči věnoval ústřední výbor i letos 50 zl. 

Zřízení konviktu v Telči, ač návrh zříditi JeJ prave na 
podnět z venkova byl učiněn, nepotkalo se s výsledkem tak 
příznivým, jak se očekávati mohlo. Mimo 150 zl., jež ústřední 
výbor pro te1).to rok podniku tomu věnoval, sešlo se jen asi něco 
přes 50 zl. Ustřední výbor žádal snažně, aby l1E~byl se zřetele 
puštěn tento podnik, tak duležitý pro studentstvo nezámožného 
kraje našeho, který by velice vhodně k tomu mohl přispěti, aby 
rozmnožen byl počet intelligence na jihozápadní Moravě, jíž se 
nám zajisté nedostává. I upozornil ústřédní výbor velmi 
dutklivě na to, že dle výpočtu čl:lsopisu Orla v Telči ze dne 
6. srpna 18;-;7 Němci mají jen pouze na podporu svého stu
dentstva jihozápadní Moravy mimo četná stipendia a roční stálé 
příspěvky podporovacích spolku základního jmění více nežli 
12.151 zl., čili že základní toto jmění loni bylo 24krát větší llež 
loňské veškeré jmění Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, 
která však tyto příspěvky na rozmanité věci vynakládati musí. 
Kéž čísla tato skutečně každého přinutí k vážnému přemýšlení 
a přimějí ho k tomu, aby všemožně pečoval o rozmnožování 
duchového kapitálu! 

Jako loni i letos ústřední výbor měl na zr.eteli zaopatřo
vání učednických míst. Bohužel nedodělal se tu výsledku zna
menitých. 
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1888-1891. 

Odbor školský zejména všímal si otázky pokračovacích škol 
prlll11yslových a zavedl v té pi'Íč.ině akci, vydav z odborného 
péra zvláštní navedení, jakým způsobem pokračovati třeba při 
zakládání pokračovacích škol průmyslových. Pohříchu, že akce 
tato jen v několika málo místech nalezla ohlasu a měla výslAdek: 
pramalý. Na popud odboru toho také stalo se náležité upozor
nění na stipendia pro posluchače odborné školy kamenické a 
sochařské v Hořicích. 

V období tomto zrodila se také myšlenka zřízení české 
obchodní školy v Brně a uciněny kroky, aby byla brzy zreali
sována. 

Národní jednota naše udělila v minulých dvou letech také 
několik stipendií, převzala stipendisty, ktetí již dříve dostávali 
podpory a poskytla podpory 2 žákům na tkalcovské škole v Hum
polci, dále poskytla v několika případech chudým žákům pod
poru na zaplac8ní školného, udělila podporu jednomu učiteli, 
aby mohl složiti zkoušku na ucitele na pokračovacích školách, 
povolila 50 zl. podpory pro fond na povznesení města Telče. 
Udílení větších a čelnějších podpor posluchačům odborných škol 
nebylo možno s ohledem na smutné poměry hmotné. . 

1891-1892. 

Ústřední výbor agitoval účinně s předměstskými a brněn
skými odbory před zápisem do škol a svolal 8. září 1891 do 
Besedního domu velkou schůzi lidu, na níž poukázal na důle
žitost výchovy v jazyku mateřském. III. odbor svolal menší 
schůzi na Křenové a IV. na Starém Brně. 

Na zakročení ústředního výboru zřízena pokračovací škola 
na Křenoyé a do výboru povolán vládou za Národní jednotu 
p. Krist. Záček. 

Moravským poslancům předloženo na popud IV. odboru 
memorandum stran přeložení starobrněnského nižšího gymnasia 
do horní části města a přeměnění na vyššÍ. 

1894-1895. 

Z činnosti ústředního výboru dlužno uvésti, že podnětem 
p. Frant. Boř. Wurma svolána do Klobouk u Brna na 8. čer
vence 1894 veřejná schůze lidu, na níž přednášel člen ústředního 
výboru p. řed. Mareš o prospěchu z měšťanských škol. Schůze 
byla velIi1i četně navštívena a obcovali jí z ústředního výboru 
vedle přednášejícího též předseda, pokladník a jednatel. Výsledkem 
schůze jest podání žádosti místní školní radou za zřízení 
měšťanské školy. 

, 
! 
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Pan předseda řídil dále akci obce Juliánovské proti zřízení 
německé obecné školy, a to s úspěchem dokonalým. - Taktéž 
poskytnuta podpora české pokračovací průmysloyé škole na Kře
nové za přispění Cyrillo-Methodějské záložny a Ustředního spolku 
živnostníků moravských. Připraveny také kroky ku zi'ÍzenÍ druhé 
takové školy na Starém Brně. 

1895-1896. 

Především nutno se zmíniti o zařízení a otevI'ení mateřské 
školky v Černovicích u Brna, kdež jsme si tím zabezpečili důle
žitou posici před němectvem brněnským, ktéréž při své známé 
hrabivosti jistě by se tam bylo s podobným ústavem zahnízdilo. 
Zásluha o uskutečnění podniku toho náležela jak činnému III. od
boru Nár. jednoty, tak i výboru ústřednímu, jehož předseda pan 
dr. Josef Koudela celou obsáhlou právnickou a národněpolitickou 
agendu podniku toho ochotně provedl. Jak důležitá tím získána 
posice pro český živel v okolí Brna, o tom svědčí také ta okol
nost, ž~ ke slavnosti otevření mateřské školky přijel i'ám před
seda "Ustřední Matice školské", prof. dr. Jaromír Celakovský 
z Prahy, jenž také význam onoho podniku jak náleží ocenil. 

Druhý praktický úspěch, jejž nám jest zaznamenati, získali 
jsme rovněž v odboru školstvÍ. Jest to otázka umístění české 
školy obecné na Starém Brně v nové vhodnější budově, jež až 
do poslední doby nacházela se ve stavení všem zdravotním 
ohledům se pi'Íčícím. 

Dne 18. června odebral se totiž předseda jednoty pan 
dr. Josef Koudela s třemi zástupci českého obyvatelstva staro
brněnského k místodržiteli bar. Spens-Boodenovi, aby jej se vším 
důrazem upozornili, že náprava věci té jest nezbytně potřebna. 
Intervence ta měla ten výsledek, že za tři dni po tom odebral se 
}Jan místodržitel se zemským školním inspektorem p. Rojtem 
do budov české školy na Starém Brně a na vlastní oči se pře
svědčil, jak křiklavě nedostatečně jsou umístěny. Byla vyhlednuta 
pro školu budova jiná, kteráž ačkoliv není vzorem dokonalosti, 
přece jen oproti staré bůdově znamená ohromný pokrok. 

Ještě jednu značnou vymoženost zaznamenati jest nám 
v odborl.l školství; totiž povolení měšťanské školy v Kloboucích 
u Brna. Cilý místní odbor tamější, s horlivýn~ předsedou p. drem. 
Drbalem v čele, za účinného přispění " U středního výboru" , 
zvláště člena jeho p. F. B. Wurma, provedl totiž všecky před
b~žné práce co se týče statistických výkazů o návštěvě dětí a 
"Ustřed. výbor" zvláště popoháněl záležitost tu u ústředních úřadů 
zemských v Brně, takže pokladník jeho pan F. B. Wurm ve 
schůzi dne 20. května 1895 mohl sděliti, že povolení školy mě
šťanské v Kloboucích jest hotovou událostí. 
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Do úspěchů ve školství českém docílených popudem, pokud 
se týče spolupůsobením Národní jednoty, sluší též vypočísti zří
zení českého nižšího gymnasia ve Strážnici. Na popud jednoty 
totiž zažádali Strážničtí o zřízení ústavu toho, kteréž pak za 
spolupůsobení jiných činitelů přivedeno bylo k uskutečnění. 
Dále podnikla jedn~ota akci za zřízením českých pokračovacích 
škol v Jihlavě, ve Zdánicích, v Rajhradě a Blansku. 

1896-1897. 

Ve schůzi dne 31. dubna uděleno nemajetnému a nadanému 
žáku kamenické školy v Hořicích jednou pro vždy 20 zl. 

Ve schůzi dne 15. června oznámil pan dr. Koudela, že 
Ústřední Matice školská" povolila zvýšení roční subvence na 

školku v Černovicích o 300 zl. Ve schftzi 8. červenc~e ujednána 
byla akce ve prospěch české mateřské školky v Cernovicích. 
Školka byla v domě paní Tilové umístěna. Ale starosta tamější 
školku tu tam zakázal. Na návrh pana dra. Koudely zažádáno 
bylo o dodatečné schválení zpráv stavitelských, o místnosti té 
stavebnímu úřadu vydaných. Náyrh přijat a proveden. S potě
šením přijata byla zpráva p. K. Zácka, že ministerstvo vyučo
vání povolilo zřízení české pokračovací školy na Starém Brně 
na závazek, že % nákladu se zabezpečí a l/S převezme stát. 

Ve schůzi dne 6. července sdělil pan dr. Koudela, že byl 
povolán zemským výborem do výboru pro pokračovací š~olu na 
Starém Brně, že však funkce té pro jiná zaměstnání přiJat ne
mohl. Na popud IV. odboru Národní jednoty zavedena akce za 
účelem zrušení připravného kursu ph brněnských německých 
školách pokračovacích. Stížnost na příslušnou instanci byla vy
pracována a podána. 

1897-1898. 

Na stipendium moravského chovance kamenické a soc~~řské 
školy v Hořicích věnována podpora 20 zl. a obdržel Jl Jan 
Dvořák, žák školy té. 

1898--1899. 

Při'činěním ústředního výboru otevřena ve II. okrese města 
Brna nová česká škola; zároveň uciněny kroky k rozdělení obecné 
školy na Winterhollerově náměstí na chlapeckou a dívčí. 

Agitováno účinně s nár. socialisty před zápisem do škol. 

1901-1902. 

Co se tvče školství, věnovala mu Nár. jednota bed
livou pozornošt. Vyhovujíce usnesení valné hromady, podali 

1 
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dne 10. května 1901 předseda dr. Veselý a dr. Andrle p. místo
držitelovi memorandum stran urychlení stavby české reálky v Brně. 
Pan místodržitel přislíbil, že učiní, co mu bude možno, a ujistil, 
že se stavbou počne se nejspíše na jaře 1902. 

Před započetím školního roku působeno mezi českým lidem, 
aby děti své posílal do české školy, a za týmž účelem lepeny 
návěští a rozdávány letáky: 

Na návrh p. učitele Sindeláře ve schůzi dne 13. listopadu 
dopsáno universitní komisi stran početí akce proti vystupování 
Němců proti technice naší, což uspíšilo manifestační schůzi. ve 
příčině zÍ'Ízení české university. 

Rovněž odbory rozvíjely utěšenou pl1sobnost v oboru škol
ském. Dámský odbor ve Velkém Meziří~í zřídil se vzácným nad
šením a obětavostí dvojtřídní hospodyňskou školu "Světlou" 
s 11 učitelskými silami. Poslední dobou přikročeno k tomu, aby 
stala se průmyslovou pokračovací školou a aby vedle toho zhdila 
se jednoroční dívčí škola obchodní a jednoroční škola hospódyňská 
rolnická. 

Velmi zdařilou činnost v tomto oboru vyvíjí též III. odbor 
v Brně, jenž jako předešlá léta tak i letos vydržoval v Nových 
Černovicích, v místě to velmi ohroženém, školku nákladem 
2000 K ročně. 

Odbor husovický učinil příslušné kroky za zřízení místní 
měšťanské školy a Mor. Krumlov za zřízení místní měšťanské 
soukromé školy ve svých místnostech. 

1902-1903. 

Na poli školství stála jednota naše vždy po boku Ústřední 
Matici školské i brněnské, jejichž stanovy a prostředky namnoze 
nedovolovaly zasáhnouti tam, kde pomoci bylo zapotřebí. A tu 
na prvním místě chválu zasluhuje brněnský odbor pro III. okres, 
jenž za účinné podpory dámského kroutku vydržuje odbor už 
na sedmý rok mateřskou školku v Nov. Cernovidch. Jelikož po
měry a okolnosti nutkají odbor zříditi i školu v Nov. Cernovicích, 
byl ústřední výbor nucen svolati důvěrnou širší schůzi v příčině 
stavby této školy, na níž zvolena zvláštní širší komise, složená 
ze zástupců finančních ústavů, obce židenické a členů ústř. výboru 
i odboru, jimž svěřeno rozřešení této palčivé otázky. 

Dávno již ventilovaná otázka zřízení mateřské školky ve 
II. okresu reališována konečně 7. července 1902, kdy k novému 
a svěžímu životu nově probuzený brněnský odbor pro II. okres 
slavil otevření této školky. Zmíněný odbor dal pro tento rok na 
otevření a vydržování její Brněnské Matici 1200 K. 

I nově zřízené odbory všimají si bedlivě důležitosti ma
teřských škol, na př. zábrdovický, jenž zasazuje se o udržení 
mateřské školky ve Svitavské ulici, a žabovřeský, který tímto 
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rokem ve skutek vtělil otevření mateřské školky v Žabovřeskách. 
Vélmi bedlivě všímáno bylo i otázky obecných škol. V tomto 

směru účinně zasáhl brněnský odbor III. ve příčině zřízení školy 
v Nov. Cernovicích, zábrdovický na Vranovské ulici, řečkovický 
pro obec Medlánky, dačický a velkolhotský pro Dolní Radíkov, 
nikde však dosud k realisování záměru nedošlo. Rovněž důle
žitou akci ke zřízení obecních škol v Brně na Vranovské ulici 
a na Cejlu převzalo sdružení brněnských odborů, které mínilo 
též působiti za zřízení školy měšťanské, vidouc však, že by všechny 
pokusy byly marny, upustilo od toho. . . . • 

V tomto směru se štěstím potkal se odbor husovlcky, I enz 
svolanou schůzí protestní způsobil, že obecní zastupitelstvo zru
šilo dřívější usnesení a přislíbilo zřízení dívčí měšťanské školy 
v Husovicích. 

Nemenší pozornost věnována byla též školám odborným, 
na pl'. zřízení školy kamenické, řemeslnické, zimních hospodářských 
(zřízeny dvě, v Bystřici n./P. a Třebíči), jen že k uskutečnění 
všech dosud pro různé překážky nedošlo. 

Dámský Odbor Nár. jed. ve Vel. Meziříčí vykonal 
minulý rok dílo významu všenárodního. V roce HlOl otevřel 
v pomětech sice skromňoučkých, ale velice obtížných, první ročník 
hospodyňské průmyslové pokračovací školy "Světlá" v jediné 
obcí propůj čené světnici. 

Žákyně byly jen z města v počtu dvaceti. 
Usilovnou prací předsedkyně, jednatelky a celého obětavého 

výboru a všech šlechetných paní a dívek z města, s pomocí 
velect. místního učitelstva všech ústavů, pod organisační prací 
Dr. Adama Píčmana otevřen byl dnem 15. září 1902 druhý ročník 
pracovní průmyslové školy, pak jednotřídní dívčí škola obchodní 
a pensionát pro chovanky těchto škol. 

Město věnovalo na tti roky škole, užívání budovy bývalé 
národní školy na náměstí o devíti větších a menších místnostech. 
Každý pochyboval o zdaru celé věci, ale myšlenka dobrá zvítě
zila. V plné moci Dám. odboru Dr. Píčman přistavěl ke školní 
budově lázně, prádelnu a jednu velkou světnici, zavedl vodovod 
do všech poschodí, najal místnosti ve třech domech a zařídil pro 
50 chovanek pensionát vkusně a účelně. 

Země dala první subvenci 2000 K a jest naděje n~ subvenci 
státní. Obchodní škola měla 18 žákyň z Moravy a z Cech, prů
myslová pracovní dívčí škola přes 50 žá~yň i v pensi~:mátě, bylo 
z celého počtu obou škol 46 chovanek, z mchz dve třetmy z Cech, 
jedna z Moravy. Byt, strava, školné za všecky ptedměty, prádlo, 
posluha, lékat, koupele, to vše nesmí se měsíčně výš účtovat 
nežli 21 zl. r. Č. Je to tudíž ústav i pro dcery méně zámožné 
intelligence české. Toto dílo zabralo všecku práci dam odboru 
tak že přednáškové a jiné činnosti odbor patřičně věnovati 
se 'nemohl a také suma 30.000 K., která již vydána byla a 
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příjmy daleko kryta nebyla, nedovolila Dám. odboru iiné národní 
účely peněžitě podporovati, tak jak by siptál. 

A přihlédneme-li ještě k tomu, že tento odbor v zimních 
měsících podílel šedesát chudých dětí v poledne polévkou, která 
se nyní vaří v kuchyni pensionátu "Světlá«, vidíme že tento 
velečinný dámský odbor dobyl si čestně prvního míst~ mezi nej
činnějšími odbory. I 

. I otázka vysokých škol v Brně byla velmi často projedná
v~na_.z;lá.ště na př.ednášk.ách a .?rganisačnfch schůzích. Na sjezdě 
namesťskem a vyskovskem přIjata byla Jednomyslně tato reso
luce; 1. ~udiž na Moravě ~o nejdřív~ zřízena česká universita, 
a to se sldlem v Brně. 2. Ceské vysoké školy technické v Brně 
buďtež doplněny všemi poUebnými odbory, hlavně úplným od
dělenírp. zemědělským. 

:Ustřední výbor vyslal též dva pány delegáty na manifestační 
SChŮZl ve prospěch české university, která se odbVvala v létě 
v Besedním domě. . " 

Národní jednota naše, jsouc stále v tísni finanční, nemohla 
přispěti většími obnosy na podporu školství, avšak morálně 
kdekoli jen bylo možno, mileráda zasáhla. ' 

Na podporu školství věnoval Ú. M. Š. odbor batelovský ve 
dvou letech 200 K, lesonický 31'24 K, studenský 58'24 K vol
fířovský 7'52 K a hornoújezdský 76'02 K. Připočteme-li k 'tornu 
příspěvek 1200 K brněnského odboru pro II. okres Brněnské 
Matici a náklad 2000 K odboru brněni?kého pro m. okres na 
vydrž?vání mateřské školky v Nov. Cernovicích, činí podpora 
Nár. Jednoty naši na školství věnovaná 3573 K 12 h. . 

Dle zvyku německého byly i naše odbory, jimž svěřena 
péče šk~lní mládeže, nuceny uspořádati pro ně nadílky a učinil 
tak ~rnen~ký odbor pro III. okres na dětském výletě, dále o vá
nočm nadllce v ceně 199 K 88 h a brněnský odbor pro II. okres 
obnosem 254 K 78 h. 

Byl tedy v uplynulém roce ku podpoře českého školství 
věnován značný úhrnný obnos 7027 K 78 h svědčící o tom 
že plně byl pochopen úkol české školy pro náŠ boj i celou bu~ 
doucnost. 

1.903-1904. 

Důležité poslání Národní jednoty pro jihozápadní Moravu 
jeví. s~ v jejím kraji na poli kulturním. Jest to práce tichá, ne
hlucna, namnoze dosud neoceněná, avšak důsledky její jsou da
lekosáhlé. Směle můžeme vyznati, že i tentokráte na tomto poli 
Národní jednota naše rovněž vykonala neocenitelný kus práce. 

. První místo vydobývá si opět dáfl?ský odbor Národní jednoty 
pro JZ. Moravu ve Velkém Meziříčí. Cinnost odboru tohoto za 
minulý rok dá se vypsati jedním slovem, totiž slovem "Světlá". 
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Všecka snaha výboru věnována byla zdaru dívčích škol "Světlá". 
Za organisatorské činnosti manželů Píčmanových rozšířen byl 
pensionát na 65 míst, kteráž byla všechna na počátku letošího 
roku obsazena. "Světlá " má letos dva ročníky průmyslové a 
jednoroční dívčí obchodní školu. Podařilo se získati ku vedeni 
ústavu sl. Zdenku Wiedermanovu, předsedkyni Jednoty pokro
kových učitelek na Moravě a rozšířiti učitelský vlastní sbor na 
10 učitelek. Péče o školy "Světlá" dovolila dámskému odboru 
i letos vařiti polévky pro 70 chudých dětí. Prostředky dali šle
chetní dobrodinci a práci s vařením spojenou převzala kuchyně 
"Světlé" a rozdělováni polévky sl. učitelky na obecné škole. 

Na poli školství zasluhuje dál9 chválu brněmký odbor pro 
III. okres, jenž za účinné podpory dámsk~ho kroužku vydržuje 
už na osmý rok matetskou školku v N ov. Cernovicích a II. odbor, 
jenž přispívá Brněnské Matici na udržování mateřské školky 
v Reicheltově ulici. Zásluhou žabovřeského odboru otevřena byla 
v místě mateřská školka, jejíž význam je též předůležitý. 

Před zápisem do škol sdružení odborové a zároveň jedno
tlivé odbory v Brně a odbor husovický jevily horlivou činnost, 
aby české dítky posílány byly jen do školy české. Za tím úče
lem pořádány byly na všech stranách veřejné přednášky a schůze 
s thematem: O důležitosti výchovy na základě jazyka matet
ského a rozdáno na 10.000 letáků s týmž obsahem. Příznivý pro 
nás výsledek zápisů překvapil nemile obec brněnskou a byl pří
činou nezřízeného jejího útoku na české školství v Brně. 

Obec brněnská usnesla se totiž dne 7. července t. r. na 
zničení českých škol. Chtěla nám vzíti jedinou sedmittídní školu 
českou chlapeckou, ležící poblíž vnitřního města, jen proto, po
něvadž tato škola na základě § 12. zem. zák. z r. 1870 byla 
v r. 1899 rozdělena na dvě samostatné školy a letošním rokem 
nastala by obci brněnské opětně povinnost školu tuto na dvě 
samostatné školy rozděliti. Aby znemož~ilamím obec rozmno
žování českýcb škol, proto usilovala o přeložení školy chlapecké 
na Winterhollerově náměstí na pokraj Giskrovy ulice. a budovu, 
kterouž jsme měli po 18 let, dáti škole německé. Skoly díVČÍ 
snaží <;;e vystrčIti za město a umístiti je do budov nevhodných, 
nezdravých, na Josefov, jen aby návštěvu jich oslabila. 

Ke všeobecnému protestu na vyzvání úSÍl'edního výboru 
připojily se veškeré odbory brněnské, které súčastnily se též ve
škerých schůzí i jiných spolků, směřujících proti drzému útoku 
brněnské radnice. Ministerstvo vyučování vyhOVělo spravedlivému 
přání našemu a nepřipustilo obmyšlené přestěhování zmíně-
ných škol. ... t 

Boj husovického odboru o měšťanské školy v Husovicítiné 
nezůstal rovněž bezvýsledným. !Joru 

Nemenší pozornost věmlvána byla též školám odbornovati 
jen že k positivním výsledkům v tomto směru se nedošlo. ll'Ul .. n 

• .IQ{ 
o"cf 

, j 

•. i 
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. Rovněž otázka vysokých škol v Brně byla často projedná
vá~a na ?~ednáškách a schtízích (Akademický odbor kloboucký 
a J) a .prJJaty byly resoluce, aby co nejdříve zřízena byla česká 
umverslta a to se sídlem v Brně a aby české školy technické 
v Brně byly doplněny potřebnými odbory. 

yelikého významu jsou podpory a příspěvky, darované od
bory Jednak školám samým ve zněmčeném území, jednak Ústřední 
a Brněnské . ~atici školské. Tak odbor bílovický na školní po
treby pro deh' daroval 63 K 44 h, Brno IV. věnoval na školství 
25 K, Brno III. na vánoční nadílku 259 K 80 h, Brno y. 143 K, 
Brno VI. 60 K a průmyslové škole pokračovací 20 K, Cernovice 
~ové 7 K, Husovice Krejcarovému spolku 10 K, Mezitíčí Velké 
mužský odbor "Světlé" 125 K, pokračovací škole 10 K, jednotě 
Přátel mládeže 125 K, Krumlov Mor. studujícím na reálce 9 K 
20 h, Královo Pole na ošacení a polévky 800 K, Tasov chudým 
dětem 20 K, Telč d. 20 K, Třebíč 100 K. Pro Ú. M. S. uspo
řádaly sbírky Dolní Němčice, Studená, H. Újezd a ze své po
kladny darovaly: Batelov 52 K, Lesonice 28 K 86 h, Meziříčí 
Vel. mužský odbor 160 K, Tasov 10 K, Telč d. 40 K 24 h. 
Brněnské Matici na školku v Reicheltově ulici Brno II. 600 K a 
Brno V. 100 K. 

Úhrnem na české školství bylo v~nováno - včetně s výdaji 
na vydržování mateřské školy v Nov. Cernovicích a škol "Světlé'" 

12.988 K 54 h, kterýžto obnos svědčí o tom, že plně je po
chopen úkol české školy pro boj náš národní i pro celou naši 
budoucnost. 

1904-1905. 

Prvenství v činnosti školské náleží z našich odborů tak 
jako léta minulá dámskému odboru Národní jednoty pro jiho
západní Moravu ve Velkém Meziřící vydržováním škol Světlé. 
Kdo popatří na suma, která k vydržování a udržování slouží a 
obnáší 61.615 K, ten musí užasnouti nad peumdlévajicí energií 
a prací slavného dámského odboru. Při péči o vnitřní organisaci 
a zlepšení škol Světlé, kterou odbor škole věnuje, je přirozeno, 
že i v naší širší veřejnosti se známost její šíří a tím i návštěva 
její vzrůstá. Aby těmto poti'ebám bylo vyhověno, byl pensionát 
na počátku školního roku rozšířen o 20 postelí a zřízení pro 20 
choyanek a dvě učitelky v nově najatém celém poschodí domu 
p. Saška. Vl prázdninách provedena přístavba nové kuchyně ke 
školní budově Světlé. Přes to dámský odbor nedal se zastrašiti 
od jiných podniků, hlavně nezapomíná na malé ubožáky a 
str a v u j e p o celou z i m u 75 ch u d Ý c h š k o I n í c h d ě t í. 
Kromě toho podnikl odbor kroky u země i státu k zařízení 
selské hospodyňské školy ve Velkém Meziříčí a o zřízení dvou
leté umělecko-průmyslové školy tamtéž. 

7 
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Umělecko-průmyslový kurs pro hochy pořádal již odbor 
v Kloboucích u Brna a to s největším úspěchem, jak i náš 
veřejný tisk kon:statoval. Nejbližším úkolem, který ~i tento odbor 
vytkl, jest zřízení národopisného musea v Kloboucích. 

S největším uznáním dlužno se zmíniti o činnosti III. od
boru, který již po 12 roků vydržuje mateřskou školku v Nových 
Černovicích ročním nákladem přes 2000 K. Nezapomínal na své 
žáky ani na škole obecné a platil na ty, kteří navštěvují obecnou 
školu v Zidenicích 250 K. Dále podal žádost za zřízení české 
obecné školy v Nových Černovicích, za pomoci p. tajemníka 
Přerovského vypracován podrobný seznam dětí školou povinných 
a pětiletý průměr. Při tom nezapomínáno na knihovnu ani na 
práci organisační. . 

Nechci zbytečně rozšiřovati objem této zprávy osobní 
zprávou o boji, kterého Národní jednota se podjala proti brněn
ské radnici při příležitosti zápisu do škol. Výňatek ze zprávy 
IV. odboru, který za pomoci ostatních brněnských, hlavně VI. 
odboru a jiných organisací národních celou akci školskou vedl, 
podá veřejnosti jasné doklady, jaká příkoří činí brněnská radnice 
českému školství v Brně. 

"Organisační komise, skládající se z 5 členů, tou dobou 
měla po ruce na 40 obětavých pracovníkův a pracovnic a byla 
všude radou a skutkem pohotově, zvláště dobře osvědčily se 
informační kanceláře na Winterhollerově náměstí a Měšťanské 
ulici. Před zápisem pořádány byly velmi četně navštívené čtyry 
důvěrné schůze, v nichž podány námi lidem samým patřičné 
informace, dále 8 veřejných schůzí, které však nepotkaly se se 
žádoucím výsledkem. V době zápisu spojila se komise naše se 
VI. odborem, s ctěn. pěstounkami, s Národní radou a s n á
rod ním děl nic t ve m, kteří dali nám k disposici na 20 {vskutku 
činných členů. Rovněž novinami, letáky a hlavně osobně bylo 
působeno na české rodiče, aby dbali svých národních povinností; 
přes 200 jsme obešli a většina z nich propůjčila své podpisy na 
protesty proti bezpráví brněnské radnice. Získané informace a 
materiál - musili jsme totiž pro lepší jistotu zadržeti přes 100 
vysvědčení od dítek, které nechtěli na tu neb onu školu přijati 
_ odevzdán zástupcům brněnské Matice, aby s ním patřičně dle 
svého uznání nal®žili. 

Za sněmování dne 27. září svolána byla do Sokolovny 
Besedního domu veřejná schůze lidu za předsednictví místo
starosty p. J. Máši, jíž se súčastnili poslancové všech stran a na 
níž mimo p. Knejzlíka a dra. Bulína promluvili tito pp. poslancové: 
Novák, Perek, Hruban. Ač jsme kromě toho udali v novinách 
všecky německé agitatory, aé jsme kaceřovali v nich bezohledně 
naše lidi, nedbající svých povinností, a-ač akce školská jak po 
stránce fysické, tak po stránce finanční - 120 K 20 h vyžádala 
si, jak vidíte, značných obětí - přec, přes veškeré naše protesty 
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otázka školská, v níž dobrou radou byl nám po ruce též dp. P. 
Vlas - pro nás byla nepříznivě vyřízena. 

. Bedlivá pozornost věnována byla též mateřským školkám, 
zvláště na St. Brně. Jednak členové ústř. výboru, jednak odborů 
súčastnili se· výletu mateřské školky na Vídeň ce, Měšťanské a 
~irotčí ulici, na Cejlu a III. odboru Národní jednoty v Nových 
Cernovicích, dále radovánek mateřských školek na Vídeňce, 
Měšťanské, Pekařské, Schmerlingově ulici, Frant. Josefa trídě, 
na Josefově a j. Na pomůcky daroval odbor ma>teřské školce na 
Vídeňce 30 K, na Měšťanské ulici 25 K a na Pekařské ulici 20 K; 
celkem vydáno na akci školskou 195 K 20 h. 

Kromě toho súčastnili se členové naši též různých jiných 
schůzí, týkajících se školství, jako na pl'. nár. dělnictva, II. od
boru Národní jednoty aj." 

~ okolních odborů při zápisu súčastnily se Maloměřice, 
Husovlce a Královo Pole. Odbor Husovický zaznamenává dva 
úspěchy: zřízení dí včí měšťanské školy a převzetí mateřské školky 
do správy obecní. Odbor v Králově Poli rozhodil při zápise do 
škol přes 2000 letáků a brožur o výchově v jazyku mateřském; 
taktéž učinil odbor v Zabovřeskách, kde část nové školy již 
zřízena. 

V okrese dačickém při hranici moravské a na pomezí če
ského živlu leží s k u teč n ě české, avšak pod něm e c k o u 
obecní vládou úpící chudé vesnice Horní a Dolní Radíkov a 
osada Nový Svět s něm. jednotřídní školou v Dol. Radíkově. 
Po 8 let vede se tu úporný boj o zřízení české jednotřídky 
v Dol. Radíkově. K účelu tomu uspořádány sbírkv matičními 
odbory dačickým a telečským, kteréž až dosud vyněsly 2392 K, 
k čemuž nejvíce přispěly města Dačice a Telč (přes 1500 K). 
Sbírek súčastnily se velmi činně odbory N. j. v Dačicích, v Telči, 
V. Lh<;ltě, D. Němčicích, Lesonicích. , 

Ceho nutno si povšimnouti, jest hojné podělování školních 
dětí potřebným i pamlsky. 

Na nadílku a mateřským školkám věnovaly tyto odbory: 
II. Nová ul. a okolí šaty, boty a p. obnosem.. 461.86 K 

III. Křenová a okolí .podarovala přes 100 dítek 
mateř. školy v N. Cernovicích. . . . . . . . 

IV. Staré Brno výnos ze zábavy obnosem· . . . 
V. Zábrdovice a okolí podělil 11 hochů a 1 děvče 
VI. Josefov a okolí 7 hocha. a 3 děvčata úplné 

21~8' - " 
75'- " 

120'- " 

obleky ................. 66' » 
VII. Giskrova ulice a okolí mateřským školkám. 60'-

VIII. Cejl a okolí mateřským školkám . . . . .. 25'-
N a nadílku neb podporu místní škole věnovaly odbory: 

KrálovC1 Pole podělilo 250 dětí, 200 dětí po celou zimu stra-
vováno. . . . . . . . . . . . . •. 2000'- K 

Žabovi'esky podělily 70 dítek . . . . . . . . '. 200'-. 
7* 
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Bilovice pro chudé žáky. . . 
Bohumělice .. .... . 
Tasov ........... . 
Telč dámský chudým studujícím. j 

Třebíč věnoval krejcarovému spolku.. " 
Celkem přes 3150 K. 

20'-K 
12'- , 
10'- , 
20'-'.. ,r 

40'- " 

V to nejsou započteny přímé dary Ústřední Matici Skolské~ 
které též nečiní obnos malý 
VIII. odbor Matici brněnské. . . 
Tvořihráz .......... . 
Velké Meziříčí mužský (Maticím). 
Bilovice. . . . . . . . . . . .. .... 

Komenský ve Vídni na podporu českého školství, 
Bilovice. . . . . . . . . . . . . 
Vomice . . . . . . ...•...... 

Celkem tedy asi 655 kor. Přičteme-li nadílku a 
školám, 3150 K. 

20023 K 
10' - , 

400'- , 
30'- ". 

odbor 
10'- , 
5'- ". 

podporu, 

Tedy celkem věnovala Národní jednota· pro jihozápadní
Moravu v období 1904/05 na účely školské (včetně výdaje na 
Světlou a vydání III. odboru) přes. . . . . . . . 67'112'- K 

1905-1906. 

Národní jednota pro jihozápadní Moravu, jsouc si dobře 
toho vědoma, že nejdůležitější poslání na poli národním a osvě
tovém plní školství národní, rozvinula ve školství horlivou akci 
na všech stranách rozsáhlého území, jež už nyní namnozE' koru
nována zdárným úspěchem. 

A tu na prvním místě chválu zasluhuje dámský odbor Ná
rodní jednoty pro jihozápadní Moravu ve Velkém Mezitíčí, jenž: 
v letech minulých za svou činnost vyznamenán byl od Národní 
jednoty pro jih~západní Moravu diplomem čestného uznání,; vy
kazuje za letoší rok ve své školské . práci nové úspěchy. Skoly.· 
"Světlá" rozšířeny jsou o, dva nové pracovní odbory. Dne 15. února, 
otevřena byla pod vlajkou dámského odboru Národní jednoty' 
ve Velkém Meziříčí osmiměsíční selská škola hospodyňská a vedle· 
ní samostatná osmiměsíční ženská škola zahradnická. Organisace 
obou nových škol svěřena je práci manžeh'i Píčmanových. Mluviti 
o potřebě a užitečnosti selské školy hospodyňské není věru třeba. 
Že měli Jsme na celé Moravě doposud jen jednu hospodyňskou. 
školu, totiž onu zemskou v Kroměříži, je to smutný úkaz nepo
chopení potreb stavu rolnického. 

Německo a Dánsko mají takových škol počet veliký. I v Če
chách jest jich již šest. Ovšem selská škola hospodyňská v Me
ziříči jest zařízena, ale nyní se musí hledati a buditi u našeho 
zemědělstva pro užitečnost takové školy pochopení, a to bude 
věc daleko těžší, nežli všecky trudy spojené se založením té školy .. 
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Organisátoři selské hospodyňské školy chtějí theorii ve vy
,učování obmeziti na míru co nejmenší a přimknouti ji těsně 
k hospodyňským pracím samým. Žákyně se mají zušlechťovati, 
zdokonalovati, ale nesmějí spanštěti. Tyto dny prolétla novinami 
zpráva, že hospodyňskou školu selskou s takovým praktickým ( 
směrem vláda v Sasku zařizuje na své útraty. 

Co se týče zahradnické ženské školy, jsou organisatoři pře
,svědčeni, že tato škola, první svého druhu v Rakousku, bude 
pro povznesení zelinářství a pěstování ovoce velice dobre účin
kovati a že v brzku takových škol založeno bude více. Netajíme 
se nadějí. že vedle těch žen, které se v ní budou učiti pro vlastní 

,malé obchodní zahradnictví, u vítáme do zahrati školních značný 
počet dívek z rodin zámožných, které sem přijdou hledat zdraví 
v práci zahradní, na jasném slunci, v čistém vzduchu a při 
stravě velice dobré, při níž zelenina a ovoce budou převládati. 
Selská škola a zahradnická škola mají 36 měr pozemků na svahu 
s jižním sluncem. Ten kousek půdy může jednou býti pramenem 
'krásných příjmů ústavu "Světlá" a pramenem zdraví pro cho
vanky. Dříve založené školy a pensionát .Světlá" zdárně a zdravě 
se vyvinují a přemáhají šťastně krise a obtíže, jakých žádný 
mladý ústav ušetřen nebývá. 

Ze stávajících škol jde svému rozkvětu vstříc také kuchařská 
škola. Vedle učitelky účinkuje na této škole velectěná paní redi
telová Svobodová, která obětavě ujala se řízení. Rozumí se, že 
bohaté její zkušenosti a její obětavost jsou způsobilé tuto školu 
vysoce povznésti. 

Dámský odbor Národní jednoty již čtyři roky každou zimu 
dává 80 chudým školním dětem v poledne polévku a zákusky. 
Letos péči o to převzaly: pí. radová Simečková, red. Kálalová, 
řed. Svobodová a prof. Myslivcová a súčastnily se této akce 
slečny učitelky veřejných škol a dámy z města. 

Ústav jest, umístěn v sedmi domech a platí nájmu ročně 
·skoro 5000 K. Skaly jsou passivní, pensionát aktivní. Výdaj na 
školy činí nyní ročně 20.000 K a celkový obrat dosáhne letos 
100.000 K. 

K odboru tomuto důstojně druží se III. odbor Národní 
jednoty pro jh..:. Moravu v Brně, jenž za účinné podpory dám
s,kého kroužku vydržuje už desátý rok mateřskou školku v Nov. 
:Cernovic.ích. Kromě toho konal šetření školou povinných dítek, 
v Nov. C~rnovicích a ztídí letoším rokem trojtřÍdku tamtéž za 
,prispění Ustřední Matice školské. Provedl pred zápisem do škol 
též soupis dítek ve svém obvodu v Brně. XI. odbor Národní 
jednoty pracuje pilně na zřízení mateřské školky v Komárově. 
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Přičiněním úsUedního výboru odevzdáno Národní Radou 
200 K dívčí pokračovací prflmyslové škole při ústavě učitelském 
v Brně. Před zápisem do škol uspOřádal ústřední výbor na 30 schflzi 
o mateřských školách, na nichž propagoval zásadu nesmrtelného 
paedagoga J. A. Komenského a informoval se o rodičích českých, 
kteří by zamýšleli neb nuceni byli od svých chlebodárcfl dáti 
své dítky do škol německých, načež učinil paUičné kroky k za-
mezení podobných nepřístojností. 

O prázdninách ještě provedl Sbor dflvěrníkfl a zároveň 
jednotlivé odbory v Brně soupis českých dítek v Brně, zřídil 
o zápise informační kanceláře na vhodných místech a se znač
nými fysickými a finančními obětmi přičinily se zároveň s Maticí 
Brněnskou a Nár. Ra.dou o zdar zápisu do českých škol. PřeS 
veškerou násilnou agitaci radnice brněnské činí přírflstek dítek 
na školách českých přes 100 dítek více než roku minulého. vý
daje odborů s akcí školskou o zápisu do škol v obJ?-osu 84? ~ 
05 h zvětšují se značně tím, že chudým českým rodlčflm přlSh
beno bylo, že dítky jejich budou zrovna tak o .nadílce .vánoč~í 
poděleni jako ve školkách .něn;eckých, č~mž: l?řIčteI?e-h výdaJ~ 
brněnských odborfl na mIkulašske a vanocm nadIlky v cene 
1192 K 96 h a vydržování mat~řské školky III. odb. Nár. jednoty 
v Brně v Nových Černovicích v obnosu 1668 K 27 h, stojí od
bory brněnské akce školské roku letošího 3707 K 28 h. 
. Nové školské zákony přinesly nám zklamání. Nekladou zá
ruky, že dostaneme skutečně českých školních rad, ani že české 
dítky nebudou pro příště přijímány do škol německých, třeba 
účel ten nové zákony sledují. . 

Kromě toho těžiště germanisace posunulo se na mateřské 
školky, čímž dosavadní práce naše se ztěžuje, ježto musíme dítky 
už od kolébky rváti našim nepřátelflm z náručí. Dosah námahy 
s tím spojené chápe jen ten, kdo prodělal sám dřívější zápisy 

do škol. Před zápisem do škol pořádal též odbor husovický 12 dů-
věrných schflzi, na nichž poučován byl lid o dflležitosti výchovy 
na základě jazyka mateřského. 

Na popud odboru židlochovického podalo všech 33 českých 
obcí v tamějším okresu petici na zemský sněm o zřízení chla
pecké měšťanské školy v Židlochovicích. 

Odbor v Mor. Krumlově stará se o zřízení důstojné 
obecné (a ne "kurníku") a hospodářské školy (po dva roky 
už marně). 

Ze i jiné odbory staraly se též o rozkvět českého školství 
v rflzných místech, tomu nasvědčují připojená dole data, pokud 
je bylo možno vyjmouti ze zaslaných zpráv odborfl: 

Losy Brněnské Matice rozprodaly odbory v Bítově, Kozla
nech a Telči (30 K). Vomice uspořádaly slavnost vánočního stromku. 
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N a účely školské věnováno: 
Batelov, chudé mládeži . 20 K h 
Bilovice, Matici Brněnské 10 K = h: 
Bítov, Mikulášská slavnost 180 K - h, 
Bohumělice, Útulně ženské 5 K - h, 
Bohumělice, místní škole 4 K - h, 
Brno II., akce školská. 20 K -. h, 

IIl.,,, " 284 K 18 h, 
IV.,,, " 20 K - h, 
V.," » 120 K - h, 

VL, Jl 201 K - h, 
" VlIL,» " 23 K 07 h, 
" IX.,» " . . 20 K 30 h 

~bor důvěrníků, akce školská 70 K - h: 
Ustřední výbor,· akce školská 87 K 50 h, 
Brno II., vánoční nadílku . 323 K 64 h, 

" lIL, " 248 K 16 h, 
" V.," " 94 K 80 h, 

~., " 135 K - h, 
,,"" 129 K - h, 

XL," " 130 K - h, 
" . XIII.,,, " 6 K - h, 

Brno HI., na vydržování mateřské školky. 1668 K 27 h, 
Dobelice, vánoční nadílku 20 K - h, 
Husovice, českým školám . . 144 K - h, 
Jundrov, Brněnské Matici 10 K - h, 
Kravsko, Úst,řední Matici Šk~lské . 31 K 55 h, 
Mramotice, Ustře9-níMatici Školské . 10 K h 
Němčice Dolní, Ustřední Matici Školské 50 K = h: 
\01: Kr~lovo.' na ošacení a stravu. .. 1337 K 53 h, 
1 elc (damskyl, škole v Dolním Radíkově 70 K - h, 
Telč (dámský), Ústřední Matici Školské . 50 K - h, 
T~lč (dámský), chudým studujícím. . 30 K - h, 
TIšnov, učitelskému spolku Budeč. . 30 K - h, 
Tvořihráz . . . . . . . 50 K --'- h, 
Yomice, Komenskému ve Vídni. . . 5 K 38 h, 
~ab?~řesk~ (~á~ský), vánoční podílku . 250 K - h, 
~ebetm, vanOCl1l podílku . . . . .. 23 K - h 
Zebětí~, školní pomůcky. . . . . . . : 50 K - h: 

Celkem, vvěnovala ~árodní jednota pro jhz. Moravu v období 
1905/6 na ucely školske (včetně výdaje na Světlou a vydání 
III. odboru v Brně) přes 60.000 K. 
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b) Přednášky. 

1886-1887. 

Jednak za organisačním účelem, jednak aby známost 
o snahách a cílech jednoty co nejvíce se rozšířila, súčastnili se 
členové ústředního výboru ustavujících valných hromad, k nimž 
na mnohých místech připojili se členové výboru místního odboru 
v Telči, jakož i členové jednoty vůbec. Tímto způsobem vznikly 
na mnohých místech velmi účinné národní schůze, celkem pak 
řada přednášek, jejichž vlastenecká tendence co nejlépe působila. 
Tak uspořádáno bylo 16 přednášek ,,0 významu Národní jednoty 
pro jz. Moravu". 

Na popud ústředního výboru téměř ve yšech odborech 
konány skutečně různé přednášky. Zejména vyzval ústřední výbor 
všechny odbo~y, aby na památku šlechetného a vzácného vla.sti
mila Karla z Zerotína seznámily svoje členstvo se životem a pů
sobením národního šlechtice tohoto, a tak konány v kraji našem 
velmi ,četné oslavy nezapomenutelného tohoto velikána. 

Ustřední výbor uznávaje potřebu hlavně přednášek hospo
dářských, obrátil se na zemský výbor, aby polní kazatelé mohli 
na útraty zemské též při schůzích Nár. jednoty přednášeti, avšak 
zemský yýbor nevyhověl té žádosti, an nemá pro to žádného 
fondu. Ustřední výbor obrátil se pak s toutéž žádostí na c. k. 
moravskou hospodářskou společnost. 

1887-1888. 

Ku pořádání přednášek ústřední výbor mí,stní odbory stále 
vybízel, kteréhožto vybízení odbory ochotně uposlechly. Zejména 
pak vyzval ústřední výbor odbory, aby slavily .. stoletou památku 
narozenin slavného učence českého J. E. ryt. Purkyně, což 
odbory také učinily. Celkem uspořádány byly v tomto období 
103 přednášky. 

1888-1891. 

I v tomto období snažil se ústřední výbor s odbory vyvi
nouti co největší činnost, leč špatné finance a nedostatek obě
tavých řečníků nedopustily jemu dostoupiti té výše, jak si přál. 
Ze zachovalých kusých zpráv nemožno podati statistiku tou 
dobou konaných přednášek. 

1891-í892. 

Ústřední výbor i po této stránce snažil se vyvinouti zdárnou 
činnost. Hlavní pak zmínky zasluhuje tu JUC. Jar. Tůna, jenž 
uspořádal řadu přednášek o národopisné výstavě v Praze a o účelu 
naší jednoty. 
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1897-1898. 

. Na podně~ pana dra. PIu h a ř e rozeslány všem odborům 
~dn?th ~otaz?:ky o přednáškách, počtu místních přednášečů, 
r~~~c prednaseyk atd., y le? odpovědělo na ně pouze 9 odborů 

(vetsm?u z_ Telce z~lozene); některé odbory dokonce poslal T 

~otaz~llk zpet, s poznaJ?kou "Nepřijímá se." Po p. dru. Pluhai'oJi 
~es!na vzr?mmka budIŽ věnována p. inženýru J os. Bor o v é m u 

.Jketnz, uspo~~~al 5:y~lus populárních přednášek elektrotechnických' 
ere se tesIly Zlvemu účastenství dělnictva. ' 

1898-1899. 

'd' Jak? jiná Jéta i tentokráte přičiněním dr. Pluhaře uspo
řapanla kr~da prednášek (přes 50) a hlavně cyklus přednášek 
·0 a ac em. 

1899-1900; 

, V oboru přednáškovém vykonán byl velicE zasloužilý kus 
pra_ce, neboť vykonáno bylo 168 přednášek ve všech možny' ch 
smerech. 

1900-1901. 

y ,P.ořádání P!~~nášek stouplo o něco proti loňsku. Jest litovati, 
z~ pam ~rofesson ~stavů středních tak malou měrou přednášejí 
ac, by. om z ~oha~ych fondů svých vědomostí značně mohli při~ 
:f\Vah k d~~evmmu ,P?vzr;esení, v. okolí svých ústavů, jako se 

a o . ~~ pocatku trvam Narodm Jednoty kol Telče~ Dnes 'est 
tam I Jm~e ,mrtvý klid. Na tomto místě uvésti dlužno malé jJbi
leum horhveho ~r~covníka národního pana MUDra. F. V. B o h
dana v ~vano.v~clch u Vyškova, jehož zásluhou zřízen odbor 
v Mor .. ~alkovlcICh. Pan doktor konal totiž 11. listopadu m r 
~ ,0r~0~lc~ch svou s t o u přednášku. ~ nichž 23 v odborech ~aši 

akro'lm Je,d~oty, ?1 v království Ceském. Takoví pracovníci 
.z ra OVStVI JSou nam na Moravě velevítáni! 

POř~d;mí přednášek stouplo dosti vysoko. V období 1899-1900 
b.y~o pořadano 184 přednášek, v období 1900-1901 197 před
nasek a_: ?bdobí 1901-1902 291 přednášek. V58 odborech 
b~~ porada;lO z tohoto počtu 236, z ústředního výboru mimo 
o ?ry konan~ bylo 45, a to: MUDr, Fr. Veselý z Brna 6 (Ho
~ond:~' HUSOVI?:, Kroměříž,. Luhačovice, Praha, Král. Pole), 

e n:h Kancnyr z Brna 4- (Lipovec, Dačice, Blansko Jemnice
~esmes v. hospodářských spolcích), Jan Máša z Brna' 7 (Dačice 

rno, ~!~O;, Nové, M~sto, Lhota Hrozn_ová, Třebíč - ve spolcích 
. ho~odar::;~!ch, a zaloz~nských), Leop. Sindelář z Brna 2 (Juliánov 
v .. 5>spodarske Jednote, Vomice), Ant. Večeř z Vel. Meziříčí 1 
(Knzanov v "Sokole"), Al. Kalík z Brna 3 (Tuřany, Žabovřesky, 
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Král. Pole), Jar. Vašica ~ (Bystrc, Haj čín), Jan Svozil. 1 (Sla~in~), 
Josef Nevím 10 (Nov~Ří~e, Studená, Líšen ~: IvanovIce, KOJehn, 
Král. Pole, Blansko, Zelebce, Brno), JUDr. Vll. Veleba 8 (Kucha-
řovice, Vyzovice 3, Znojmo 3, Pa:lioce).,. _" ," ., 

Themata přednášek byla neJruzneJsI, casova, 1 hl,stoncka, 
národohospodářská i vzdělávac;í. Poslední dobou pe~tov~ny .~yly 
též přednášky s rozhovorem. Ustřední v1bor zako,upll SklO p,t!-kon , 
a při ukazování obrázků tímto příst;oJem konan! rovnez po
učné přednášky. Stalo se tak desetkr~t, z~ l~~ave oc~oty, ,pp. 
Culík a a Sýkory, čímž dostoupeno zmmene vyse ~91 prednase,k. 
Číslice tato mluví zřetelně že v odboru přednáškovém vykonan 
byl velice zasloužilý kus práce, obzvláště n~ poli n~r<:dohosr:o
dářském, neboť většina přednášek vzta,huJe se prave k teto 
působnosti. 

1903-1904. 

Na poli přednáškovén~ učiněn, le~os ještě ,;ětší pokrok. 
V žádném z uplynulých let čmnost Nar. Jednoty naSI n?by~ uspo
řádán tak velký počet přednášek jako ten~okráte., Nar. ~ednota 
naše byla si toho plně vědoma, že ,vedle yychovy sk?~ske nutno 
vždy mít na mysli ~ vý~hov~ dosp~l~c~, Jednak za u::lem roz
šíření a prohloubel1l dusevl1lh~ vz~elal1l,. Jedn::k z~, ucelem po
silnování národního uvědoměl1l naseho hdu. Prednasky tyto ?yly 
rázu populárního ze všech oborů lidského vědění, časové hIstO-
rické, vzdělávací, hospodářské a pod. , , ," 

Mnohé odbory věnovaly vychovatelskemu ukolu pre~nasek 
hojnou pozornost a uspořádaly větší (J)'kly př~dná~kov~.. ?,ak 
odbor telečský měl přednáškový cy~l;ts o lb P!ed:r:;as~~ch; 
tišnovský o 8mi, krumlovský a mezlřlčský o 7nu, treblcsky 
a žďárský po 5ti.. ' , 

Velký rozruch způsobilo pOřádál;.Í hro.:n~dných pře?na~ek, 
které uspořádal ústřední výbor a zlska~ Jm11 mno?e pnzn~:rce 
a pracovníky na poli Nár. jednoty. Prvl1l hro~ladne pre~nasky 
konány byly 30. listopadu 1902 '! poč~u ~~ Je~ na Bn;ens~~, 
způsobily však, že došlo nás po l1lch tolIk zadost! o nove pOl a
dání přednášek, že ústředním výborem ;e dn~ch 18. a ~5. ~~dn~ 
pořádáno bylo 118 schůzí se 135 přednaškaml, aeelkovou u~a~b 
asi 15.000 osob. Nejlépe obstaráno bylo B!:r:ensko (33 SChUZl), 
dále Telečsko (15), BU,~ějovicko. (10), Mezlřl~.sko, Krumlovsko, 
Tišnovsko, Vyškovsko, Zldlochovlcko (7), Ivanclcko (5) atd. 

Větší počet poučných přednášek pořádal odbor bítovský (1~), 
brněnský pro I. okres (6), pro II. okres (8), pro II~. okres (13), 
dačický (9), husovický (6), kdousovský. (6), kravs~y ,c6), k~~:n
lovský (13), novoříšský (6), tišnovský (1~), třebelovlcky (7), zďar-
ský (17). 

K tomu přičísti dlužno poučné přednášky s~ ski?ptikonem, 
které laskavě obstarali p. Culík a p. Sýkora z brnenskeho odboru 
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pro L okres s počtem 9 a gramofonem, který ochotně vzal si 
na starost p. Barvič, počtem 6. 

Uhrnem bylo v tomto správním roce pořádáno ústředním 
výborem ~~3 přednášek, vyvrcholil tudíž v tomto správním ob
dobí počet přednášek v čísle 559, tedy o ~68 přednášek více než 
roku předešlého. Z přednášek bylo 356 vzdělávacích a hospo
dářských ~03. 

Záslužného podniku ujal se odbor bačkovický, brněnský pro 
III. okres, dačický a kloboucký zavedením čítacích večírků a besídek, 
v nichž vedle poučné a vzdělávací stránky pečováno o zábavu 
i čísly hudebními a recitačními. 

1904-1905. 

Je-li pravdou tvrzení, že přednáškami a rozpravami o důle
žitých otázkách mocně působí se na duševní rozvoj člověka -
a o tom prec nelze pochybovati - pak nutno uznati, že Národní 
jednota pro jhz. Moravu i v tomto roce přispěla opět skvělou 
hrivnou ku všeobecnému i odbornému vzdělání našeho lidu. 

Při tom neméně závažným momentem jest, že opět roz
prouděn byl čilý zájem pro prednášky odborné a hlavně pro 
přednášky hospodárské. Přednášky tyto přispívají k tomu, že lid 
náš snaží se opravdově o zlepšení svého postavení a o vyma
nění sebe z rukou nesvědomitýeh vyděračů a různých spekulanb'L 
V tom spočívá náš budoucí blahobyt a hospodářská samostatnost 
celého národa. 

Jak loni tak i letos pořádány byly ústředním výborem hro
madné přednášky na Brněnsku, Budějovicku, Ivančicku, Mezi
říčsku, Krumlovsku, Telečsku, Tišnovsku, Vyškovsku, uidlocho
vicku, Hustopečsku, Dačicku, Krumlovsku, Třebíčsku a Znojemsku. 
Za príkladem tímto uspotádaly též mužské odbory ve Velkém 
Meziříčí, Tišnově, Telči, Zďáře a j. též hromadné přednášky ve 
svém kraji. 

Přednášek v jednotě naší pořádáno bylo 560 a bylo z nich 
47 historických, 157 vzdělavacích, 61 zdravotních, 69 organi
sačních a ~26 hospodářských. 

1905-1906. 

Vedle výchovy školské nutno vždy na mysli míti i výchovu 
dospělých, zejména těch, kdož škole odrostli, pečovati o rozšíření 
jich obzoru duševního, v srdcích jejich vznítiti vědomí české, 
získávati netečné i lhostejné a posilovati uvědomělé. Toť
vedle četby - úkolem slova mluveného přednášek. 

Úhrnem bylo v odborech našich v uplynulém správním 
roce pořádáno 585 přednášek, v kterýž počet však letos neza
raděny všechny prednášky, konané členy ústředního výboru za 
účelem šíření poznání našich menšin i významu práce menšinové. 
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Mnohé odbory věnovaly vy(~hovatelskému úkolu přednášek 
značnou pozornost a pOřádaly cykly přednáškové, zaujímající 
populární přednášky ze všech oborů věd, pro lid náš důležitých. 
Sluší tu předem jmenovati odbor husovický, jenž pořádal e:xtense 
české techniky, batelovský, který společně s Po šumavskou Jedno
tou pořádal extense středoškolské, vomický kursy vzdělávací, 
bítovský malířský kurs, který řídil akademický malíř R. Havelka 
a prof. Frant. Zvěřina, milonický kurs pro malbu na skle pro 

chasu a j., , k h 1 S O' k . " - 'd' Hromadne přednaš y s es em "vUJ svemu pora any 
byly ústředním výborem v okolí Brna, které byly četně navští
veny a potkaly se s výsledkem. , • • 

Velký počet pi-ednášek (přes 100) uspořadal v pomerne 
krátkém čase mladický odbor v Novém Městě. Celková návštěva 
přednášek byla 7648, maximum návštěvy 350, minimum padesát. 

Značný počet přednášek uspol-ádaly též odbory: v M. Budě
jovicích (11), v Kloboucích (26), v Koryčanech (14), v l\L ~l:um
lově (14), ve Velkém .Meziříčí (55), Telč, mužský (14), v Zldlo
chovicích ,(25). 

c) Knihovny. 

1886-1887. 

Ústřední výbor uznávaje, že jedním z nejsilnějších pilířů, 
na nichž spočívá celá budova Národní jednoty naší, je činnost 
knihovní, zvolil si už ve druhé schůzi knihovní odbor, jemuž 
připadla péče o zřizování knihoven, zejména v místech s oby
vatelstvem málo jen uvědomělým a v místech nepřátely národa 
českého ohrožených. Odbor knihovní tvořili pp.: Hrubý, Babor, 
prof. Smyčka, prQf. Žanta, prof. Beringer, Ctibor Bloudek, 
L. Tomas a Emil Sole. 

První činnost svou zahájil odbor provoláním ke všem 
přátelům lidu českého· s prosbou o přispění nějakými knih~mi 
Národní jednotě. Prosba ta neminula se cíle:n, neboť darovano 
bylo jednotě 439 svazků, koupeno 91 svazků, uhrnem 530 svazků, 
v ceně 379'19 zl. . 

Knihovní odbor maje větší částku .knih pohromadě, o~námil 
konkurs na zřízení několika knihoven. Zádali však toliko Reme
slnickýspolek v Jihlavě, jemuž propiijčena knihovna? 190 svaz
cích a obec Ostejkovice, kamž zasláno 50 svazků. Mlstm~u od
boru ve Znojmě dáno 100 a ve Studené 50 svazků. Uhrne~ 
tedy propiijčeno 300 svazků, 4 knihov~~n: a .usneseno d?plm!l 
knihovny v Batelově a Lukach, a zařldlh kn.lhovnu v BI.lkove; 

Aby usnesení toto co nejdříve se .u~kutečmlo, vy~a~ kn~hovn~ 
odbor v měsíci únoru opětně provolam o podporovam Narodm 
jednoty knihami. 

- 109-

K~ih?:ny, )ež v ,obvodu působiště jednoty spolkem "Saza
vanem J~z ~řl.ve zřl~eny byl!" odev~u~ny ~ místech, kde již 
?dbor~ ml:!m JSo~, hm to na zadost ustredmho výboru rovněž 
Jednote naSI, . ktera spravovala tak ku konci prvního roku svého 
trvání 14 knihoven. 

1887-1888. 

-:=- Kn.ihovní odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu 
pecovall v ro~e upl~nuléI? o Zřizov~ní knihoven v místech s oby
va~elstve~ malo uvedomelým a v mlstech ohrožených, a rozmnožil 
pocet ,kmhove.n běh~I? rok~ zmíněného o šest, zří div knihovny 
:: Lukach, PřlbyslavlclCh, BIlkově, Krasonicích, ve V. Lhotě a 
~:l:tav~, všudy: o 50 sv~zcícb. Mimo to přičinil se o to, aby 
Jeste ,beher;n k,vetna letošlho roku. propůjčeny byly knihovny o 50 
svazclCh mlstmm odborům v BudČI, Batelově, Doupi, Jevišovicích 
Kdousově a TtebelovicÍch a knihovna o 20 svazcích aby zřízen~ 
by}a v Lomech. K darovaným knihám, v nichž obsaženo 133 
Sp!SŮ v ceně 71'46 zl. přikoupeno ještě knih 271 v ceně 126'14 zl. 
Mela !edy ve druhém roce Národní jednota úhrnem 934 spisů 
v cene 626'83 zl. ve svých knihovnách. 

Přehled knihoven, založ. úsfř. vQborem 

I o 

II 
I I C í t á I 

I 
<il Jm éno Spravuje odbor I 'o I ' svazků I spisů I 

I I' 

I I 
1 I Jihlava Jihlava I 100 89 I 
2 I Ostejkovice Jemnice 50 45 I 

I 3 I Znojmo Znojmo I 100 90 

I 
4 

I 
Vel. Lhota V. Lhota 50 48 

I 5 Luka Luka I 50 42 
6 P1'ibyslavice Ptibyslavice 50 46 
7 Bilkov Dačice 50 48 
8 Krasonice Krasonice 50 44 
9 

II 
Studená Studená 50 47 

10 Želetava Želetava 50 I 48 
II 600 I 547 

Knihovny měly tyto odbory: 
Batelov . · o 50 svazcích 
Budeč 50 
Douoě . · " " · " 50 
Jevi~ovice · . 50 » 
KdouSDv · " 50 

" Krasonice • » 50 
" 
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V. Lhota. .0 50 svazcích 

Lomy " 
50 

" . 50 Luka " " 
Ptibyslavice · " 50 

" 
Puklice · . 50 

Studená " 
50 

" 
Třebechovice · " 50 

" 
Znojmo · . 100 " 
Želetava · " 50 

" 
1888-1891. 

Odbor knihovní hleděl opatřiti co neJvlce knih, aby z ni~~ 
sestaviti mohl nové knihovny, a stávající, již kni~ovr;y dopl~llb 
a také zásobovati obce, hlavně němectVlm ohrozene! .časoplsy; 
Na knihách sešlo se dosti darft, takže bylo lze ses~avlh 4 nove 
k nihovny, některé doplniti a ještě zbylo něco ~mh pro ~ob~ 
příští. V poslední době vyšel z odboru toh~to .n~~rh ~a zřlzem 
velké české lidové knihovny v Brne, JeJlz potreba ~J:la 
již dlouho ohledem na národní probuzení a uvědomění y neJšIr
ších vrstvách českých pociťována. Odbor tento svolal dve schftze 
v té příčině a rozšířil se v širší výbor. 

Většími dary na knihách přispěli pp. Barvič, ~nihkupec, 
dr. J. Sovadina, advokát, vydavatel "Osvěty" Vlček, Jednatel V. 
Hiibner, nakladatel F. Kubeš v Ttebíči, s1. v~dav~tel~tvo "Za
hradnických Listů", slav. vydavatelstva "Ceske Prace a "Mor. 
Vče1y" a j. v. 

1891-1892. 

Plně věrně úkol naň vzne3ený, otevřel slavnostně ústi'ední 
výbor dne 8. prosince 1891 o půl 3. ~od. odpoledne ve velk~m 
sále Besedního domu ve ř ej n o u knl h o v n u o 2000 svazc~ch 
pro lid, jíž věnov~l. až do roku .1900, k,~f převzata b~l~ do ~pravy 
I. odboru Národm Jednoty, velIkou peCl. Tato v~řeJn.a kmhovn,a 
založena byla Národní jed,?ot?u a Vesno.u, ktera m~la ve zml~ 
něném počtu 1200 svazku, Jež však ,Sl samostatn: spravo,val: 
členové Vesny. Hlavní zásluha o to, že ~Jlo t~to tak .~a?y a zd::rn~ 
bylo provedeno,. připadá p~nu. p~o~. Va Vr?Vl, . nyn~JšImu tedIteh 
státního gymnasIa v Přerove, Jenz Jsa v Ul kmhovmkem po 8 let, 
získal si o knihovnu tuto zásluh nevšedních. 

1892-;-1894. 

Ústřední výbor zároveh se spolkem Vesnou věnoval největší 
pozornost vetejné knihovně v, Brně, aby lidu poskytnuta byla co 
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nejlepší četba. Jest to také jediná činnost, kterou se hlavně zá
sluhou prof. Vávry ústt. výbor tehdejší honositi může. 

1894-1895 

Na tomto poli pracoval hlavně akademický odbor. 
Mimo značné tady přednášek, v seznamu uvedených, zřídil 

čítárnu studentskou, pf'evzal pOi'ádání Mikulášské zábavy, repre
sentativního to podniku Moravanů v Praze, ujal se podniku za
ložiti pti pražské universitní knihovně postrádajících dosud spisft, 
jednajících o Moravě: .Moravské oddělení", pracoval s jinými 
o ztízení Lidových knihoven. kteréž chtělo věnovati české stu
dentstvo českému dělnictvu v" uza vl'eném území" a pořádal 
množství výletů, vycházek a večírkft, jak zábavných, tak po
učných. 

Knihovna založena toliko jedna v Husovicích, z knih daro
vaných feriálním klubem akademikft brněnských, spolkem českých 
akademiků Židů a Národní jednotou. Byla velmi cenná a čítala 
529 svazků. Při slavnosti odevzdání 29. června 1894 přednášel 
pan prof. Vinc. Vávra o české knize, a MUDr. Veselý o účelu 
Národní jednoty. Návštěva schftze slavnostní byla velmi četná 
a stoupala po užívání knihovny, spravované odborem Národní 
jednoty v Husovicích každým dnem. 

1895-1896. 

Vzhledem ke knihovně odboru ústředního v Brně směle se 
mMe řÍci, že vykonávala největší čásf vlastenecké práce jednoty. 
Poje.m, o t~m učiníme s~ také, když přečteme "zprávu o činnosti 
veřeJne kmhovny pro hd v Brně" svazečku toho, pocházejícího 
~ péra p. prof. Vinc. Vávry. Jako knihovna byla jádrem činnosti 
]NI.noty pov~ž.ovánp, tak byl p. prof. Vávra organisační její silou. 
Nejen ve přlčmě vzorné soustavy bibliotekární a evidence pftjčo
vací, n.ýbrž i v. nákupu nových svazků, jakož i organisace vý
pomOCI, postavIl pan prof. Vávra knihovnu na základ solidní. 
V tomto odboru zaznamenati též druhý úspěch. Jest to ZřÍzení 
veře~n~ knihov~y pro l,id na St. BrnEi, kteráž 17. listopadu byla 
veřeJne odevzdana. KUlhovnu tuto odevzdal veřejnosti předseda 
IV. odboru dp. Frant. Sal. Bařina povznášejícím oslovením. 

1896-1897. 

Ve schůzi dne 11. května 1896 navrhl p. JUe. Jar. Tuna 
zakládání knihoven v obcích na náklad obecní a zavedení akce 
v tomto směru. Návrh tento vzat k vědomosti a usneseno v tom 
směru učiniti příslušné kroky. 



- 112-

Ve schtizi dne 11. ledna oznámil knihovník p. prof. Vávra, 
že Frantiiíkovo Museum darovalo Národní jednotě 255 svazků 
knih, začež díky vysloveny byly. 

Cyrillo-Methodějská záložna v Brně věn0vala na knihovnu 
200 zl., kterýž velký dar neobmezeného uznání došel. 

Celkem ptijčeno knih v uplynulém kalendářním roce 
10.623, za posledních 5 let .43.153 knih. 

1897-1898. 

Knihovna založena byla v tomto období toliko jedna, a to 
v Zebětíně hlavně péčí a podporou dra. Veselého. 

Jako minulá léta, tak i v tomto správním roce velmi utě
šeně zkvétala veřejná knihovna v Brně přičiněním Nár. jednoty 
a Vesny. 

1898-1899. 

Založena přičiněním dra Veselého Palackého kníhovna 
v Šaraticích. 

1899-1900. 

Veřejná knihovna, která zdárně byla vedena od 8. listopadu 
1891 Vesnou a Národní jednotou, předána hyla ústředním vý
borem do správy 1. odboru v Brně a spolek Vesna zařídil si 
svoji veřejnou knihovnu a čítárnu. Oba dva spolky šly i nadále 
jako přátelé, svorni základní myšlence: sloužiti lidu knihou. 

Ústředním výborem v tomto období zařízeno bylo 11 
knihoven a to ve Velké Lhotě u Dačic, v Miroslavi, v Mor. 
Krumlově (2), ve Žďáte, v Chrlicích, v Mor. Budějo~icích (2), 
ve Tvořihrázi, v Žeroticích a ve vojenském vězení na Spilberku. 

1900-1901. 

Činnost knihovní jevila se letos toliko rozesíláním knihoven 
Palackého, které počtem 100 r. 1898 p. Joža Barvič, knihkupec 
v Brně, komitétu pro oslavu Palackého v Brně daroval. Bylo 
jich rozesláno 90 a zbývá jich tudíž ještě 10. Poděleny byly dle 
vtile dárce předně obce na Valašsku a toliko menší čásť poslána 
na západ Moravy. Vetejná knihovna pro lid v Brně odevzdána 
ve správu odboru pro I. okres brněnský. 

1901-1902. 

Činnost knihovní jevila se zakládáním knihoven stálých a 
přenosných. Pokud ze zaslaných zpráv zjistiti bylo možno, bylo 
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v odborech 43 knihoven o 10.471 svazcích. Připadá tudíž Prll
měrem na jednotlivou knihovnu 247 svazkti. Počet tento překro
čuje knihovna v: 

1. Brně 1. . 
2. Brně IV. 
3. Telči . . . 
4. Kloboukách 
5. Husovicích 
6. Kdousově . 
7. Brně III. . .. 

Přenosné knihovny zřídily odbory: 
1. By teš Vel. 
2. Krumlov 
3. Meziříčí Velké 
4. Žďár ... . 
5. Brno I. ..... . 
6. Akademický odbor . 

Celkem. 
přenosných knihoven. 

1902 1903. 

.3989 
. 1209 
. 1151 . 

610 
440 
355 
300 

2 
3 
7 
5 
3 
2 

22 

svazků 

" 
" 

Vedle výchovy školské a přednáškové bedlivě bylo přihlí
ženo též k činnosti knihovní, ku práci to sice drobné, tiché, ale 
vyaatné. Rok minulý podává svědectví, že zájem pro českou 
knihu a četbu mezi členstvem Jednoty víc a více se šítí. Dtika
zem toho jsou četné žádosti, které docházejí Ústř~dnímu výboru 
o založení, vyměnění neb doplnění knihoven. A Usttední výbor, 
věda, že dobrá kniha má veliký vliv na každého a veden jsa 
snahou šířiti vzdělanost mezi lidem, vyhovoval, kde mu bylo 
možno; hlavně přihlížel k tomu, aby byly zakládány knihovny 
v ohroženém území, kde plní dvojnásobný úkol. 

Až. dosud vypraveny byly knihovny pro Nové Černovice 
o 100 svazcích, pro Brno-Zábrdovice o 50 svaz., povoleny knihy 
dále pro Bohumělice a Jamné, vtměna knihoven pro Jundrov 
a Olbramkostel. Prostřednictvím Zďárského odboru zakoupeno 
bylo výhodně za 200 K knih na zřízení knihoven venkovských. 

Kromě ústředního výboru i mnohé odbory samostatně vy
pravily přenosné knihovny do ohrožených míst jako akademický 
3, brněnský pro 1. okres 3, bytešský 2 po }O sv. (v Osové By
tyšce a Radoškově), dačický 2 o 50 sv. (v C. Olešné a Chlumci), 
kr,!mlovský 5 (v Budkovicích, Jezetanech, Křtěnicích, Rakšicích 
a Zbánicích), velkomeziříčský 9 (1. Měřín 60, 2. JabloilOv 86, 
3. na Budějovicku 62, 4. Nové Syrovice 52, 5. na Krumlovsku 
51, 6. Lhotky 50, 7. Kuchařovice 50, 8. Bory Horní 41, 9. La
vičky 44 sv., celkem o 498 svazcích), žďárský 6 o 310 svazcích 
(v Ostrově 60, Obyštově 46, Sázavě 49, Novém Veselí 60, Naj-

8 
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deku 60, Lhotce 45.), úhrnem·. tedy 30 přenosnýéh knihoven 
o 1300 svazcích. 

Má tudíž dnes naše Národní jednota 86 knihoven o 26.122 
svazcích. 

Knihy ústřednímu výboru darov,ali. pp.: pro~.E. "?!lye~. 
vicesekretář, J. Máša, říšský a zemsky poslanec Vaclav SIleny, 
MUDr. Fr. Veselý a sl: Marie Nikolajevna Veverica, krumlov
skému odboru pak daroval p. dr. Stol 20 K na knihy. 

Založeno dosud 32 přenosných knihovniČ.ek o 1342 
svazcích. 

Odbory samy vykazují 57 knihoven.o 1~.154 svazcí~h . .I::ři-
počteme-li k těmto a předešlým výkazům kmho;rnp v K:epIcI~h 
o 48 svazcích - po zaniklém odboru. - shledavame, ze ~ase 
Národní jednota spravuje dnes 90 km~oven o 16.544 svazclCh; 
oproti loňskému počtu o. 2000 svazků. VIce. 

Tak věnoval na rozkvět knihovny odbor v Batelově 100 K 
68 h Bílovicích 37 K 65 h, Brně I. 123 K 62 h, Brně IV. 60 K, 
Brně' V. 145 K Dačicích 47 K 68 h, Dobřinsku 56 K 10 h, 
Husovicích 34 :K 40 h Komíně 11 K 20 h, Krasonicích 25 K, 
Měříně 12 K 20 h Milo~icích 50 K, Olšanech 5 K 39 h, Puklicích 
23 K 10 h, Řečk;vicích 8 K 40 h, Slatině H. 15 K 2~ h, Tasově 
100 K Telči d. 20 K. Telči m. 229 K 08 h, VescI 1 K 90 h, 
Věteřdvě 68 K 21. Úhrnem - pokud nám odbory oznámily -
věnováno bylo na rozšíření knihoven 1114 K 81 h. 

Značný přirůstek knih jeví se hlavně v knihovně odboru: 
Batelov 49 Bílovice 42, Bítov 42, Brno I. 271, Brno III. 144, 
B~no-Zábrdovice 113, Dobřinsko 33, Hu~ovice 60, Komín 170, 
Kněžice 25, Lesonice 43, Milonice 103, Ríše Nová 21, Studená 
60, Syrovice Nové 40, Tasov 70, Věteřov 67. 

Kromě toho odbor žďárský vypravil nové dvě kočovní 
knihovničky, čímž dovršen počet 32 stěhovavých knihoven. 

Přehled kočovných knihovniček: 

1903-1904. 

Apostolát české knihy byl všude vrele. ví~~~ a plnlI .vě~~ě 
své úkoly. N emoha pro n.ed.ostatek ;níst~ ~ř~POJltI da~a, ~!kaJI?1 
se použití knihoven a statIstIky čtenařů, Jez JSou velmI zaJlmava, 
předkládám veřejnosti ku posouzení aspoň zprávu knihovní 1. od
boru Národní jednoty pro jz.Moravu v Brně. 

Odbor spravuje a vydržuje veřejnou knihovnu, z~lo.~~nou 
ústředním výborem a spolkem Vesnou r. 1891. Uplynuly JIZ 12. 
rok působení veřejné knihovny po~ává zřejmé svědectví' o t?;n, 
že zájem-pro dobrou a českou kmhu roste a touha po dalsllll 
vzdělání ušlechtilou četbou se šíří mírou netušenou. Po dobu 
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trvání knihovny přišlo do knihovny na 80.000 vypůjčovatelů, jimž 
bylo půjčeno kolem 120.000 svazků knih. V roce 1903 půjčeno bylo 
ve 155 půjč. dnech 9023 čte.nářům 12.437 svazků. V knihovně jest 
zapsáno 1325 čtenářů ( t- 271). Knihovna čítá 4534 svazků. Od 
10, července do 15. září byla knihovna zavřena. Knihy s.e půjčují 
vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 6 do 71

/ 2 hod.' večer 
v neděli od 10 do 111/2 hod. dopoledne. O půjčování knih pe~ 
čuje ochotně zapisovatelský a vydavatelský sbor 20 dam a pánů. 
Správa knihovny a čítárny svěřena jest kuratoriu, v němž vedle 
knihovníka a novináře ještě 3 členové výboru zasedají. Přirůstek 
knih pozůstává hlavně z ukončených ročníků časopisů pro čítárnu 
odebíraných, pak z darovaných knih. Z dárců knih se vděčně 
uvádí pp.: prof. Frant. Dlouhý, A. Peka, Ferd. Šindelář, A. Šro-· 
mota, prof. H. Fiala, A. Jambor, N. Orel, J. Vašica, dále pak 
pí. šl. ze Zapletalů, sl. Tausikova, sl. A. Langrova. Nákladem 
knihovny odebírány: Matice Lidu a Libuše. Sbírkou některých 
členů odboru odebíraly se sebrané spisy: Arbesovy a Zeyerovy. 
Správa knihovny snaží se při všem hmotném nedostatku, aby 
odstranila citelné mezery v knihovně, tak aby časem čtenář našel 
v ní vše, co tvoří duševní majetek národa. 

Na poli knihovnictví učiněn letos značný krok ku předu. 
Ještě v žádném z uplynulých let činnosti Jednoty naší nebyl ta
kový počet knihoven nových zřízen, ještě nikdy nedosáhl náklad 
na knihovny takové výše jako v letoším období - 1114 K 81 h. 

1904-1905. 

Národní jednota věnovala hned od počátku trvání svého 
. značnou péči, aby zřizovány byly knihovny stálé i přenosné, 

a aby šířena byla dobrá četba. 
V dobách největší stísněnosti, jež před 'několika lety musila 

jednota překonati, uvolnila se nedostatkem pracovltiků také orga
nisace knihovní. A tím dán knihovnímu odboru p r vn í ú k o 1. 
Zjednati rový pi'ehled dosavadního stavu knihoven jednoty a 
odborů. Ukol ten podařilo se provésti poměrně dosti úplně. 
,objevilo se při tom, že sice na některých místech knihovny kdysi 
zrízené byly později zanedbány, jinde však naopak pilnou snahou 
správců svých zkvétají a přinášejí hojný užitek. 

Dle zodpověděných podrobných dotazníků i dalších četných 
zpráv zvláštních jest stav knihoven Národní jednoty tento: 

Veřejná lidová knihovna a čítárna obsahovala dle stavu dne 
31. prosince 190~ 3504 inventární čísla o 4500 svazcích, z nichž 
·všechny jsou vázané. Ve 152 půjčovních dnech v roce 1904 ob
nášel počet čtenářů 1546, jimž půjčeno bylo 9911 knih. 

Téměř ve všech ostatních knihovnách jevil se značný při
růstek knih, jak částečně i značná položka na knihy naznačuje. 
Tak zejména odbory: Brno 1., Brno IV. (170 K), Husovice (25 K), 

8* 
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Klobouky (34 K), ,Mramotice (66 K), Tasov (100 K), Telč (150 K), 
Věteřov (70 15-', Zďár a Zabov:řesky. . . 

Odbor Zďárský vypravil dvě kočovné knihovmčky, odbor 
Budišovsk)7 jednu a tím dosaženo počtu kočovných knihovniček 35. 

Prehled ko<,:ovných knihovniček: 
Akadem. odbor 3, Brno I. 3, By teš Vel~á 2, Buqišov 1, 

Dačice 2, Krumlov Mor. 5, Meziříčí Velké 9,Zďár 10, Uhrnem 
35 knihoven o 1512 svazcích. 

Odbory vykazují stálých 62 knihoven o 15.591 svazcích. 
Připočteme-li nově založené knihovny 

Brno VII.. 120 svazků 
Brno VIII. 70 
Kozlany 56 
Nárameč .' 106 
Vacenovice 87 

----"-c--o-
celkem 439 svazků. 

Spravuje tedy Národní jednota pro jz. Moravu 97 knihoven 
o 17.103 svazcích. 

Odbor kníhovní byl po celý rok odkázán jenom na ziskávání 
knih darem. Pokladna jednoty nemohla ničím přispěti; poněvadž 
pak jde nám pouze o získání knih opravdu cenných, byly zásoby· 
stále nepatrné. Teprve koncem roku tento stav se rázem zlepšil. 

Bylo to předně zásluhou snaživého a obětavého odboru 
Třebíčského, který poslal ústřednímu sboru velkou zásilku vý
borných knih (vázaných), jež přímo lze tříditi ke zřízení nových 
knihoven. 

Posléze v poslední době bylo i výboru možno povoliti 
částku peněžní na zakoupení větší zásoby knih a na vazbu. Při
počteme-li několik darů soukromníků, bylo možno konečně přece 
disponovati zásobou, z níž bylo lze přikročiti k zřizování pěkných, 
nových,Jpihoven. 

Odbor stanovil klíč, dle něhož mají poměrně býtizastou
pena díla vhodně poučná (na př, hospodářská), historická, zá
bavná prosa i básnictvi. 

1905-1906. 

Rok tento podává svědectví" že zájem pro českou knihu 
a četbu mezi členstvem jednoty víc a víc se šíří. Důkazem toho 
jsou četné žádosti, které docházejí ústřednímu výboru o založení, 
vyměnění neb doplnění knihoven. A ústřední výbor, věda, že 
dobrá kniha má veliký vliv na každého, a veden jsa snahou 
šířiti vzdělanost mezi lidem, vyhovoval, kde mu bylo možno. 
hlavně přihlížel k tomu, aby byly zakládány knihovny v ohro
ženém území, kde plní dvojnásobný úkol. 

Nové knihovny vypraveny byly do těchto odborů ; Brno VIL, 
X., XL, XI!., Ivaň, Olbramkostel, Velké Němčice, a vyměněna 
knihovna přenosná v Sobotovi cích a v V. odboru v Brně. 
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Založení těchto knihovniček bylo umozneno hlavně tím, že 
odbor žďárský zaslal ústřednímu výboru k tomu účelu velký 
počet knih. Kromě darovaných knih od jednotlivců, povolil 
ústřední výbor sám, ač finance byly slabé, obnos na zakoupení 
nových knih. 

Přenosnou knihovničku letošního roku založil odbor v Brně 
IV. a VL, Nové Město dvě a Vel. Meziříčí mužský dvě, takže 
stav přenosných knihoven je nyní tento: 

Akad. odbor 3 
Brno 1. 3 
Brno IV. . 1 
Brno VI. . 1 
By teš Velká 2 
Budišov 1 
Dačice . 2 
~~um~v 5 
Nové Město 2 
Velké Meziříčí 12 
Žďár.. . 10 

celkemfltedy 42 přenosných knihovniček o 1812 svazcích. 
. S potěšením jsme poznali, že odbory samy snaží se zříditi 
si řádné knihovničky a že věnují k tomu účelu i dosti značné 
obnosy, jako na př.: 

Babice 
Brno IV. 
Budč . 
Budišov 
Budkov 
Dobelice 
Klobouky 
Krasonice 
Němčice D. 
Říše N. 
Slatina H .. 
Tasov 
Tvořihráz 
Věteřov 

4 K 60 h 
144 K 54 h 

9 K - h 
70 K 19 h 
68 K 07 h 
30 K - h 
40 K - h 

5 K 64 h 
tl K 65 h 

46 K 60 h 
20 K - h 
44 K - h 
17 K 72 h 
4 K 8U h 

celkem 513 K ·t51 h 
Nár. jed. naše spravuje dnes 122 knihoven o 20.241 svaz

cích; oproti loňskému počtu přes 3000 svazků více. 
Potěšitelným zjevem je, že z knihoven, jednotou zrízených, 

ponenáhlým postupem vyrůstaií vei'ejné knihovny lidové, jež 
všemu obecenstvu jsouce přístupny, plní tak úkol obecních 
veřejných knihoven, jichž význam většinou našich obcí dosud 
nepochopen. 

Odbor dobelický podělil o slavnosti vánočního stromku 
mládež vhodnými spisy a žabovřeský dámský za"e uspOřádal 
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dívkám ze školy vystouplým slavnost na odchodnou a podělil je' 
rovněž knihami. 

d) Časopisy. 

1886-1887. 

Seznávaje ústřední výbor, že závažná příčina nedostatečného 
národního vědomí v krajinách našich téz v tom spočívá, že náš 
lid málo má příležitosti a prostředkův, aby čtením se mohl 
vzdělávati, pečoval o to, by rozšiřováním různých časopisů odpo
mohl velmi citelné potřebě této. Obstaral tudíž skoro všem odbo
rům, které v této příčině projevily své přaní, různé časopisy, jsa 
vydatn.ě P?dporován administracemi různých českých listů na 
Morave, mImo to pak sl. výborem akademického místního odboru 
v Praze, který posílal četné listy do různých míst. Bohužel, že 
ne~ovolovaly toho prostředky jednoty, aby se mohlo poskytnouti 
tolIk četby, kolik se jí ~ádalo a všude, kde toho byla potřeba 
nevyhnutelná! 

1887-1888. 

. Ku vydávání zvláštních spi~ů, ani Věstníka Nár. jednoty, 
Jehož nutnost již tehdy citelně pociťována, ústřední výbor z nedo
statku finančních prostředků nemohl se odhodlati. Za to však 
pokud možno rozšiřovány časopisy a jen nedostatek prosttedků 
peněžitých byl na závadu, že více ještě státi se nemohlo. Pti 
této příležitosti budiž podotknuto, že dobře se osvědčilo u7.ívání 
zvláštního Věstníku Nár. jednoty pro jihozáp. Moravu v časopisech 
Orlu a Orlici v Telči, jež byly závazným orgánem jednoty. 

Akademický odbor v Praze posílal různé časopisy do 
19 obcí (3000 exemplářů). 

18~J3 -1894. 

Zásluhou p. Wurma dále, že výbor ujal se sbírání přečtených 
novin a dodávání jich do zdejší zemské nemocnice, kdež byly 
od nemocných radostně uvítány. . 
• A sice dodávaly je následující spolky a soukromníci: Slav. 
qeský čtenářský spolek, Svatopluk, Výpomocná pokladnice, Cy
nllo-Methodějská záložna, Benediktinská tiskárna, slav. redakce 
"Mor. Orlice" a "Hlasu", pp. dr. Koudela, A. Novák, kavárník, 
MUDr. Frant. Veselý a J. Wurm. Noviny posílaly se dvakrát 
týdně do nemocnice, kdež bývaly s povolením teditelstva roztři
ďovány na jednotlivá oddělení. Třeba byl počet zasílaných čísel 
značný, postačoval toliko pro zemskou nemocnici a musilo se 
od úmyslu, taktéž do nemocnice Milosrdných bratří noviny pře-

čtené zasílati, upustiti. 
čítárnu studentskou. 
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Akademický odbor v Praze zřídil 

1896-1897. 

Ve schůzi dne 7. prosince 1896 učin~l'pan d~ .. yeselý .ná:rrh, 
otevříti v místnosti Náro.dní j.ednoty. vereJnou. cltarnu, ~enz. se 
uskutečnil 13. prosince. Casoplsy dodavaly ~o 111 reda:r?e ceskych 
listů brněnských a tyto vykládaly se na kazdou nedeh. 

1897-1898. 

Na požádání brněnského velite~s~ví o z~s.nání čes~ý'ch knih 
pro vojenskou nemocnici v ZábrdovlclCh, sb.lrany a za:nlany byly 
ústředním výborem časopisy po celý rok Jak pro vseobecnou, 
tak 'pro vojenskou nemocllici. 

1899-1900. 

Velkou důležitost kladl ústřední výbor i odb?ry n~ rozesí
lání časopisů do míst národně ohrožených neb narodne zaned
baných, a učinil v tom směru seč byl. 

1900 -1901. 

Rozesílání ptečtených časopisů do chudých obcí .bylo Py 
nabytých zkušenostech omezeno. Dr. Veselý po:íl~l' ~bcas troJe 
noviny a officiál Máša z českého odboru zemedelske. ra~y po 
cel' rok jako loni. Delší dobu posílal II. odbor br~e~:ky pre: 
čte~é no~iny několika odb~rům, ale z~rollev~rou ll?Vmare, ktery 
od odborů vybral poštovne a pak s mm zmIzel, plestalo se za-
sílati. .' . .k' 

Vydávání měsíčníků potkává se s porozumemm .. l p~ n~Il: 
v·sledkem. K "Buditeli" odboru ~uděj~vi.c~é~o. (~vlaš.tm peCl 
p~na odborného učitele Maráka) přistoupIl Jeste Zďarsky Obzo~: 
v dávaný pod firmou tamějšího od~oru pa!1em ~UDrem :Bedl; 
6rozem. Záslužného působení takovetovelml levne, ale veledohre 
četby nelze ani doceniti. 

1901-1902. 

S potěšením pozorujeme Zřizo;r.ání v:ř~jnýchčítáren .odb.ory. 
První místo zaujímá tu 1. odbor Narodm Jednoty v Br!1~' pred: 
kládaje čtenářům 180 časopisů, a k něm~~ ~adí ~e. důstoJne ~yt.~s 
Velká, Klobouky a j. Některé odbory zndlly Sl Jen spolkove CI-
tárny, jako na př. Batelov. . . . 

Rozesílání přečtených časopísů do chudých ObCl v .1etosnpn 
období značně se povzneslo. Posílali: dr. V?sel.ý, officml ]}~~sa 
z českého odboru zemědělské rady, AkademIcky ~db~r. 25 c~s~l 
na Znojemsko a Krumlovsko, Dačice do 24 ObCl ruzne caSOpIS}, 
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II. odbor do Lom a j. Vzpomenouti· sluší tuto laskavéochoty 
Mor.-Slezské Besedy v Praze, jež posílala časopisy do Bačkovic 
a Budče. 

Vydávání měsíčníků Buditele a Žďárského Obzoru potkalo 
se ještě s lepším porozuměním a výsledkem než minulého roku. 
Ve 24 odborech odebíráno 359 výtisků Buditele a ve čtyřech 
65 Mal. Buditele; celkem vydáváno bylo 4000 výtisků Buditele 
a 8000 Mal. Buditele. 

Ústřední výbor v souhlase s ostatními Jednotami uznal 
menšinový časopis "Vyšehrad" za orgán Nár. jednot a odporučil 
ho vřele též ostatním odborům. Z nepochopitelných příčin ne
našel však časopis tento u nich dostatečného ohlasu. 

1902-1903. 

Na tomto poli první zmínky zasluhuje" Věstník Nár. jednoty 
pro jz. Moravu", k jehož v:rdávání přes mnohé překážky přece 
ústřední výbor se rozhodl. Učel a význam tohoto našeho menši
nového časopisu jak pro naše odbory, tak vůbec pro širší veřej
nost byla, jest dalekosáhlý, jak už v úvodní části prvního čísla 
Věstníku velmi pěkně bylo to vypsáno. Hlavní snahou redakce 
je podávati soustavné zprávy z bojiště menšinového, by též 
čtenář poměrů menšinových neznalý nabyl obrazu o boji ve smí
šeném území a podal nám též svou pomocnou a obětavou ruku. 

, Věstník jest zároveň velmi dobrým pojítkem mezi odbory 
a UsUedním výborem. J~st jen záhodno, aby odbory bedlivě si 
všímaly pokynů a rad Ustředního výboru, dle nich se řídily a 
na dotazy rychle a řádně odpovídaly. 

Vedle věstníku všímaly si též odbory pilně druhého našeho 
menšinového časopisu "Buditele", vydávaného odborem budějo
vickým za redakce odborného učitele St. Maráka. Že zájem pro 
tento veledůležitý časopis pro venkov vzrostl, seznati lze z toho, 
že jen odbory odebíráno bylo 293, celkem vydáno bylo 4000 
výtisků Buditele a 8000 Mal. Buditele. 

v K tomu časopisu důstojně družil se druhý náš měsíčník 
"Zďárský Obzor", vydávaný za redakce MUDr. B. Drože žďárským 
odborem. 

V některých odborech odebírán byl též menšinový časopis 
Nár.jednot " Vyšehrad", který však pro nedostatek finanční pod-
pory letošním rokem zanikl. . 

Pokud ze zpráv odborů bylo možno stanoviti, docházely do 
odb?rů našich jednak zdarma, jednak v přeqplacen:l tyto časopisy: 
BudItel 293, B§sedy lidu 1, Blaho lidu), Cas 2, Ceskoslovanský 
Qospodář 2, Ceská samostatnost 2, Ceskoslovanský kovář 1, 
Ceský strojník a elektrotechnik 1, Dačické listy 5, Divadelní listy 2, 
Drak 2, Dědictví Komenského 1, Hlasy z Hané 3, Hlasy ze záp. 
Moravy 6, Hlas Národa 2, Hlas 5, Hostinský 2, Hlas lidu 1, 
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C,hrudim~ký ~osp. ~ist 1, Ku.rýr. Illustw~aný 1, Kyjovský Týden
mk 1, LIdove Novmy 9, LIbuse 3, LISty Illustrované2, Mor. 
Orlice 6, Moravský Sever 1, Moravs~ý Kraj 24, Milotický Ho
spodář 21, Moravský Hosp. 10, Mladý Cech 1, Matice Rolnická 2, 
Matice Lidu 2, Moravská Bibliotéka 1, Moravské Noviny 2, Mo
rav~ký Rybář 2, Národní Listy 3, Národní Politika 7, Nový Svět L 
Nasmec 1, Naše Doba 1, Naše Listy 2, Nové Jihlavské 1, Naše· 
Noviny 1, Obrana Práce 1, Obzor národo-hospodářský 1, Podří
pan 1, Pozor 1, Pokrok 2, Přítel Domoviny 1, Příroda 1, Radik. 
Listy 2, Rovnost 1, Rozhledy 2, Rol. Noviny 1, Textilník 1, Selské 
hlasy 5, Samostatnost 5, Stráž 3, Svět Zvířat 1, Stráž na Hané 1 
Svět IllustrQvaný 1, ~~novanský Přehled 1, ,Slovenský Hlas 1, Švand~ 
Dudák 3, Sípy 1, Skolský Obzor 1, Skola našeho venkova 1, 
Vyšehrad 7, V boj 7, Věstník 1, Vyškovské Noviny 1, Vlasť 1, 
Vlastivěda 1, Včela Moravská 1, Zlatá Praha 1, Zvěrolékař 1, 
Zemědělská Politika 5, Zdraví ,2, Z říše v vědy a práce l, Živno
stenské a průmyslové listy 1, Zivot 1, Zenský Obzor 1, úhrnem 
tedy 5.06 časopisů. 

Ustředním výborem zasílány byly různého druhu časopisy 
do ohro.žených míst, a v akci této i mnohé odbory se vyzna
menaly Jako akademický, batelovský, brněnský 1.-11., budějovický, 
dačický, krumlovský a m. j. 

Kromě toho zasíláno bylo do jednotlivých odborů p. vice
sekretářem J. Mášou 45éasopisů a p. MUDr. Fr. Veselým na 
30 časopisů. . 

Zdarma od redakcí byly jednotě zasílány: . "Hlasy od 
květnice", "Hlasy ze záp. Moravy", "Hlasy z Pobečví", "Mor. 
Kraj", "Nár. Politika", " Radikalrií listy", "Řemesl.-živnostenské 
listy", "Stráž". 

Na tomto místě nutno zmíniti se též o veřejných čítárnách, 
a tu prvního místa dobyl sobě opět odbor brněnský pro 1. okres, 
jenž jednak za podpory jednotlivcův a poslední dobou na vy
zvání ústředního výboru i mnohých spolků brněnských, hlavně 
však vlastní prací a obětavostí vydržuje nákladem 3000 korun 
veřejnou čítárnu a knihovnu; odbor předkládal čtenářům na 
180 časopisů. K tomuto odboru řadil se v tomto oboru důstojně 
bytešský, jehož veřejná čítárna má na 100 časopisů vyložených. 
Též odbor batelovský a Zábrdovický otevřel menšího druhu 
čítárny. 

Chvály hodno je, že odbory odebíraly hlavně menšinové 
~ hospodářské časopisy, které pro ně vskutku jsou předůležité. 
Učinky četby těchto časopisů jeví se velmi patrně už teď 
v ~innosti odborů, jichž hlavní činnost je právě menšinová 
a hospodářská. 

Započteme-li v počet vykládaných časopisů v odborech, za
sílané J. Mášou a MUDr. Fr. Veselým, jakož i časopisy veřejné 
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čítárny v Brně a v Byteší Velké, shledáváno, že vykládáno bylo 
v odborech s "Věstníkem" přes 900 časopisů. 

Mimo to vydal ústřední výbor k slavnosti náměšťské pěkný 
,slavnostní list". 

1903-1904. 

Pokud ze zpráv odborů bylo možno konstatovat, docházelo 
do odborů. 605 .časopisů, z nichž značný počet zasílán byl jednak 
od dobrodmců Jednak od redakcí zdarma. Přes to vidět, ač po
klad!1í ' zprávy, z nichž jsme obnosy tyto vypsaly, podány byly 
dostl nedbale, že odboryehápoll důležitost četby časopisů a že 
věnovaly značný obnos na akci novinářskou. Tak vynaložil 
odbor: . 

Batelov 60 K 14 h, Bítov 4 K 80 h, . Brno 1. 1977 K 43 h 
(s vydržováním veřejné čítárny), Brno VI. 12 K 24 h, Budč 2 K 
12 h, Budějovice 1717 K 58 h (s nákladem na Buditele), Dačice 
33 K, Domamil 14 K 10 h, Krumlov M. 3 K 20 h. Kynice 16 K 
90 h, Lesonice 79 K 76 h, Luhor 8 K 60 h, Martinkov 9 K 80 h, 
Milonice 20 K, Pukli ce 27 K, Sedlec 2 K 45 h, Slatina H. 2 K 
4;0 h, Tasov 41 K 80 h, Ttešov 4 K 80 h. Tvořihráz 9 K 23 h, 
Ujezd H. 11 K 50 h, Vesce 14 K 97 h, Volfířov 2 K 76 h, Žďár 
100 K (se subvencí na Zďárský obzor). . 
, Potěšitelným zjevem je, že mnohé odbory za příkladem 
Ustředního výboru a jeho starosty MUDr. Fr. Veselého a jeho 
náměstska J. Máši, zasílaly ohroženým odborům neb obcím pře
~tené ~asopisy. jež tam plnou měrou plní svůj úkol. Byly to 
JI?enovltě . odbory: akademický, batelovský, brněnský 1., budějo
vIC~ý, daČIcký. bytešský, krumlovský a žďárský. K nim důstojně 
f'adIly se opět odbory, které jednak pro své členy, jednak pro 
jiné odbory neb obce zakupují značný počet čísel Buditele, Žďár
ského obzoru, Milotického hospodáře a Ruchu, tak na, př, Batelov, 
Jundrov, Mor. Krumlov, Olšany, Syrovice Nové, Ujezd Horní, 
Vesce a Věteřov. 

Odbory upozorněny byvše rlůtklivěna samostatnou přílohu 
Mol'. Kraje Rueh" kterýžto časopis pro svou rozmanitost a láci 
(číslo za2 h, při hromadné objednávce sleva) měl vlastně býti 
všemi odbory odebírán. 

První místo zachoval si opět odbor brněnský pro 1. okres, 
jenž za podpory některých spolků brněnských, hlavně však vlastní 
prací a obětavostí vydržuje nákladem 3000 K veřejnou knihovnu 
a č~tárnu. Cítarna tato, v níž vyloženo bylo 125 časopisů, 
z mchž bylo 52 politických a 73 časopisů a revuí, přístupna byla 
čtenářstvu ve 300 všedních dnech a v 63 nedělích a svátcích, 
celkem v 363 dnech. 

Celorocní návštěva obnášela 15.844 čtenářů, takže na 1 den 
připadalo 44 čtenářů a poněvadž celkový počet pNstupných 
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bodin čítárenských čínil 1271, připadalo tudíž na 1 hodinu 12 

čtenářů. 650/ 'v d 'k o 
Dle povolání bylo 52'60% studujících, 13' .o ure m v~' 

21'83% řemeslníků, živnostníků a dělník~~ 2'5~1)/0 uČ,ltelů a UCI~ 
telek, 1'42% vojínů a ostatních 7'91 % pnpada na damy a různa 
jiná zaměstnání. , v • v , • v v " 

Veřejné čítárny měly tez odbory bytessky, ~enz pr~dklada 
čtenářům na 50 časopisů, a batelovský, který mel vylozeno na 

20 časopisů. " . 'v VV t 'k N' 
Na poli novinářském nutno zmu;lh ~e tez, o es m. u a-

rodní jednoty pro jhz. Moravu, vydavane,m ~aklad~~. Jl3dnot~ 
naší, jenž vskutku osvědčil se opět neocemtelnym pOJltkem meZI 
odbory a ústředním výborem.. , v 

Po boku Věstníku jako věrný Jeho druh vystupoval !~as 
druhý menšínový časopis ",Budit~.l", vydávant odborem budeJo-
vickým za redakce odborneho uCltele St. Maraka. . 

Rovněž časopis "Žďárský Obzor", vydá:aný pro hd .odbor,em 
žďárským za redakce MUDra. Be~řic~a ?roze, v dob~l . Sl ,plneho 
uznání v kompetentních kruzích hterarmch a zur?-ahsh,ckych. 

U příležitosti výsta,vy. třebíčsk~ a v klobouc~e vyda? b~l ~~~
dakcí Věstníka slavnostm lIst, do nehoz la~k~ve zasl ah sVv~ pU,
spěvky pp.: Stanislav Ciliják, odb: ,uč. v Dačlclc~, JUDr. V. SIl.~~J.' 
zem. a f'Íšský poslanec, JUDr. Plcman, advokat ve V. MezlIlcl, 
JUDr. Fl. Stoll, advokát v Krumlově, A. Večeř, ~!1ženýr va ~ro~ 
hospodái'ské školy ve Velkém Meziříčí, JUDr. ~edr~ch Droz, le~~r 
ve Žďáře redaktor Vil. Votruba; redaktor Vestmku p. J. Masa 
napsal reflexe na důvěrný. sjezd pracovníků:. ji~~záp. ~oravy, 
který se konal před šesh lety v Mor. BudeJovlcl;h. a J~dnate~ 
ústtedního výboru Jar. Ed. Vašíca podal ~t~~čný na:b~ cmnosh 
Národní jednoty pro jihozáp. Moravu od JeJlho v zalozem. .. 

Kromě toho zasílány byly hlavně do brnenských a. kraJIn
ských listů větší neb menší zpr~vy, týkající s~ Jed?-ak m:~šm?vých 
našich poměrů, jednak kulturmch a hospovdars~~ch naslC~ u~o~ů. 
Z brněnských pak listů věnovaly l~skave ~a~lm or~al1l~acm~ 
a informačním snahám zvláštní rubnku s naplsem Vestmk Na
rodní jednoty Mor. Orlice a Hlas, z krajinských Hlasy ze západní 
Moravy. ' 

Úhrnný náklad odborů na akci n~vi~~řsko?, pokud ,j~j zjejic~ 
zpráv, namnoze nespecialisovaných zJlsb~1 n:oz~o,. obr:asl 41;75 K 
8tl ll; připočteme-li k obnosn tomuto vydaje. ust~e~r:lho vybo~u 
s Věstníkem spojené 803 K, vidíme, že na akCI novmarskou vydan 
byl v uplynulém roce obnos 4978 K 88 h. 

1904-1905. 

Zpráva novinářská obsahuje v sobě v tomto ohdo)Jí zprávu 
o odborných čítárnách, zprávu o vydávání" Věstníku" Ustředním 
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výborem Nár. jednoty, "Buditele" odborem v Mor. Budějovicích 
a Žďárského Obzoru", vydávaného odborem žďárským. 

" Počet čítáren stále vzrustal, a to nejen v brněnských, nýbrž 
i ve venkovských odborech, na př. nově zřízena a pěkně .vy~ra
vena (obsa!tuje značně časopisu hospodářských a řemeslmckych) 
čítárna v Zabovřeskách. 

Z brněnských čítáren je to hlavně čítárna 1. odboru. jím 
v r. '1900 založená a dodnes spravovaná. Otevřena byla ve 362 
dnech (ve všední dny od 5.-1/ 29., v neděle a svátky od 1/210.-
12. hod. dopoledne a od 5-8 večer. 

Za rok 1904 bylo 13.403 čtenářu, z nichž bylo: 
studujících . . .' ..•... 57'3% 
řemeslníku a živnostníku . 15'1% 
úředníku 8'7% 
dělníku . 6'2% 
stud. vys. škol. 3'5% 
učitelu 2 '0% 
vojínu 2'0% 
sluhu. . 2'0% 
obchodníku 1'7% 
sazeču . . . . . . . 0'4% 
ruzných ... , ...... 1'0% 
dam.. . . .. ....... 0'1 % = 20 

Vyloženo permanentně 141 časopisu. z nichž: 

dennlku . . 10 
vycházejících třikrát týdnč . . ti 
vycházejících dvakrát týdně . . 5 
vycházejících jednou týdně . 45 
čtrnáctidenníku . . . 26 
měsíčníku. . . . . . 47 
různě vycházejících. ....... 3 

Každv navštěvovatel napsal se jménem a charakterem do 
vyloženéh~ archu, oč se st~ral sluha, kt~rý v čít~r~ěv :po. d.obu 
čítárenských hodin byl přltomen. D? ?lf~y o navsteve v.neJ~ou 
započteni členové odboru, Obchodmcke Jednoty, dobrocmneho 
komitétu dam a feriálníhO klubu aka:demiku. v 

K četně navštěvovaným čítárnám patří také čítárna ve Zdáře. 
Časopisu odebíráno odbory, pokud se dá zjistiti, 685. Ob

sahem jsou ruzné. Potěšitelné jest, že počet h~spodá~ských ~1l:so
pisu vstoupl, v nejednom odboru objevila se 1 Zemed. polItIka. 
Značným počtem vylože?ých časopisu vyznač:~jí ,:e o~bory 
v Batelově, Velké BytešI, Brno I. a IV., DacIce a OlsaJ?-y, 
Z Ústředního výboru i od členu jeho zasílány přečtené časopIsy 
do obcí ohrožených a chudých. 

Věstník Národní jednoty pro jihozápadní Moravu vydáván 
ve lhutách volných, neboť pro nepřekonatelné překážky nemohl 
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být vydáván meSIcne. Jako pojítko ústředi s odbory plnil svou 
povinnost dokonale. Kromě toho přinesl několik článečku vše
ober.ně poučných. 

Odbory naše vydávaly dva menšinové časopisy: • Buditele " 
za rpdakce o§borného učitele p. St. Mařáka v Moravských Budě
jovicích a "Zďárský Obzor" za redakce MUDr. B. Drože ve Žďáře. 
Oba tyto literární podniky, směřující ku vzdělání, mravnímu 
povznesení a uvědomění nejširších vrstev lidových v našem po
mezí, dosáhly pronikajícího úspěchu. 

1905-1906. 

Kdo chce sledovat myšlenkové proudění své doby .. tomu 
nestačí jen kniha, ten bez četby časopisecké se neobejde. A jak 
jest tomu s jednotlivcem, tak jest s celým národem. S duševním 
rozvojem českého národa kráčí ruku v ruce i rozvoj tisku časo
piseckého. Jednak pro tuto příčinu, jednak po stránce hmotné 
bylo nemožno odborum opatřiti si z časopisecké literatury vše 
nejvýznačnější, nezbývalo tudíž než volit. z časopisů jen některé. 
Přirozený smysl pro hospodárnost kázal 'odborum zvolit ty, z nichž 
lze získati co nejvíce a co nejlepší duševní stravy. 

Aby mohl ústřední výbor sám sledovat události v oblasti 
~vé, obrátil se na redakce všech čelnějších časopisu, by zasílaly 
Jemu zdarma své časopisy, kteréžto žádosti vyhověly laskavě tyto 
sl. redakce: 

. 1. Vyškovské Nvoviny, 2. Rovnost, 3. Pozorovatel, 4. Dačické, 
LISty, 5. Sokol, 6. Remeslnicko-živnostenské Listv, 7. Moravské 
Národní Noviny, 8. Pokrok, 9. Česká Samostatnost, 10. Moravská 
Orlice, 11. Buditel, 12. Žďárský Obzor, 13. Červánky, 14. Obuv
nické Listy, 15. Vzdělání Lidu, 16. Naše Noviny, 17. Hlas Lidu, 
18. Našinec, 19. Hlasy z Povltaví, 20. Chov hospodář. zvířat, 
21. Kraval'sko, 22. Moravský Sever, 23. Selské listy, 924; Stráž 
na Sl()~ácku, 25. Klatovské listy, 26. Moravský živnostník, 27. Sttáž 
na Hané, 28. Hlasy z Pobečví, 29. Noviny z pod Radhoště, 
30. Průkopník, 31. Hos}2odátské Rozhledy. 3i. Národní Politika. 
33. Národní Listy, 34. Casopis pokrok. Studentstva, 35. Přehled, 
36. Rudl. 37. Komenský, 38 Domažlické listy, 39. Hlasy od 
Metuje. 4.0. ~ové Hořické Noviny, 41. Naše Zájmy, 42. Český 
temeslník, 43. Jiti·enka. 44. Slovanské listy. 45. Zdravotnické 
Rozhledy, 46. Mistr stavební, 47. Nový Havlíček, 48. Vinohradské 
listy, 40. Hostínské listy. 

Uvedené časopisy získány byly teprve v poslední době a 
budou odborům rozděleny dle místních potl'eb. 

Časopisy z ústř. výboru se zasílají odboru Olbramkostel 
u Znojma: Dačické listy, Řemesl.-živn. listy, Moravské Národní 
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Noviny, Česká Samostatnost, Buditel, Vzdělání lidu, Chov hospo
dárských zvír~t. Našinec, Komenský, Nár. Politika, Naše Noviny. 

Iváň u Zidlochovic: Mor. Orlice, Hosp. Rozhledy: 
Kozlany u Vyškova: Rovnost. 
Pokud ze zpráv odborů, bylo možno konstatovat, dochází 

do odborů 760 časopisů, z nichz značný počet zasílán je jednak 
od dobrodinců jednak od redakcí zdarma. Pres to vidět, -ač po
klad~i zprávy, z nichž jsme obnosy tyto vypsali, podány byly 
d?sh kuse, že odbory chápou důležitost četby časopisů a že 
venovaly značný obnos na akci novinářskou, totiž 520 K 8~ h. 

Potěšitelným zjevem je, že mnohé odbory zasílaly ohroženým 
odborům neb obcím pf'ečtenéčasopisy, jež tam plnou merou 
plní svůj úkol. Jsou to jmenovitě odbory: akademický, batelovský, 
brn~nský 1., ?udějovický, dačický, bytešský, krumlovský a žďárský. 
~ mm důstolpě, i'adí se opět odbory, které jednak pro své členy, 
Jedn.ak prs> Jme odbory neb obce zakupují značný počet čísel 
BudItele, Zďárl;;kého obzoru, Milotického hospodáre a Ruchu. tak 
na pl'. Bat:lov, Jundrov, Mor. Krumlov, Olšany, Syrovice Nové, 
Vesce a Vetetov. 

. Odbory upozorňuJeme na výborný lidový list (s přílohou 
"JIžní Morava") Ruch, kterýžto časopis pro svou rozmanitost a 
láci (číslo za 2 h, při hromadné objednávce sleva) měl by býti 
všemI odbory odebírán. 

Nutno zmíniti se téz o veřejných čítárnách, a tu prvního 
místa dobývá sobě odbor brněnský pro I. okres, jenž jednak 
za podpory jednotlivcův, hlavně však vlastní prací a obětavostí 
vydržuje nákladem 3000 korun veřejnou čítárnu a knihovnu; 
odbor předkládá čtenářům na 180 časopisů. K tomuto odboru 
ř:;tdí se v tomto oboru důstojně bytešský, batelovský, zábrdo
VIcký, žabovřeský, kteréžto odbory otevřely menšího druhu 
čítárny. 

Na poli časop. první zmínky zasluhuje" Věstník Národní jed
noty pro jhz. Mora\'u", k jehož vy~ávání přes mnohé překážky 
zase ú"třední výbor se rozhodi. Učel a význam tohoto našeho 
menšinového časopisu jak pro naše odbory, tak vůbec pro širší 
veřejnost jf'st dalekosáhlý, jak už v úvodní části prvního čísla 
V ěstníku velmi pěkně to vypsáno. Hlavní snahou redakce bylo 
p,odávati informace odborům a soustavné zprávy z bojiště men
šll1ov,~ho, by též čtenář poměrů menšinových neznalý nabyl obrazu 
o bOJl ve smíšeném území a podal nám též svou pomocnou a 
obětavou ruku. 

Vedle Věstníku všímaly si též odbory pilně druhého našeho 
~enšinového časopisu "Buditele", vydávaného odb~rem budějo
VIckým za redakce odborného učitele St. Mai'áka. Ze zájem pro 
tento veledůležitý časopis pro venkov vzrůstá, seznati lze z toho, 
že jen odbory odebíráno bylo 293, celkem vydáno bylo 4000 
výtisků Buditele a 8000 Mal. Buditele. Na " Buditele" předplácí 
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se na rok jednotlivě s Mal. Buditelem po 1 K; bez přílohy při 
hromadné zásilce aspoň 10 výtisků pouze 80 h. , 

, K tomu ča~'opisu důstojně druži se druhý náš měsíčník 
"Zďárský Obzor". vydávaný za redakce MUDr. B. Drože, žďár
ským odborem. Navyknou-li pejširší vrstvy lidové čísti s poro
zuměním aspol'l to, co jim "Zďárský Obzor" podává, budou míti 
lásku ku přemýšlení, bude jim to popudem, by snažili se i jinou 
vzdělavací četbu si vyhledávati a po dobré knize toužiti. 

e) Divadla a zábavy. 
. 1886-1906. 

K utužení spolkového života i k uvědomění širších 'vrstev 
lidu značnou měrou přispívaly ušlechtilé zábavy a dobrá lidová 
pf·edstavení. Dále nesmíme zapomenouti, že vedle stránky po
učné a vzdělavací byla divadla a zábavy zdrojem příjmů. Na 
mnoha místech hlavně zábavy nejrůznějšího druhu byly jedinou 
osvědčenou cestou, jíž bylo možno zvýšiti pl'íjmy odborů a jíž 
bylo možno ku pNspěvkům na práci menšinovou získati i ty nej
vláčnější a nejnetečnější k národní věci. 

Učinek takových zábav zejména v místech na rozhraní ná
rodnostním a ve smíšeném území byl skutečně značný, uváží-li 
se, že často odbory naše byly jediným střediskem českého živlu 
v místě a že ušlechtilými zábaví;lmi odváděl se lid od obvyklých 
zábav druhu nejnižšího, a uvykal tím způsobem zábavám ušlech
tilým. 

Odbory neopomíjely zavádět do svých zábav národní písně 
a kroje, národní obyčeje a zvyky, jako obžínky, hody, vinobraní, 
stínání berana, právo a j. Brněnské a též venkovské odbory 
získaly si tím přízel'l a obdiv u obecenstva. 

S potěšením pozorovali jsme u odborů zřizování zábavních, 
hudebních a pěveckých kroužkll,jež účinně napomáhaly ku 
čilejšímu životu v odborech. 

Odbory naše uspořádaly každého roku a zvláště poslední 
léta značný počet divadel, zábav, slavností atd. Jen od roku 1901 
uspoř~dalyodbory přes 700 divadelních zábav a slavností. 

Ze též každorocně uspořádány byly našimi odbory oslavy 
našich velikánů, o tom snad netřeba se ani zmil'lovati. 

Aby pak obecenstvu zpl'íjemnily zábavu, nerozpakovaly se 
ani některé odbory věnovati větší částku, jednak na hudební 
nástroje, piáno, jeviště atd. 

Vlastní jeviště zařídily si vůbec tyto odbory: Babice, Batelov, 
Bilovice u Pod., Bítov, Lukov, Mramotice a Tasov. 

Poslední dobou lavádějí některé odbory ku' pobavení 
maličkých i velkých loutková divadla, klerá se těší velké oblibě 
jak u malých, tak u velkých. 

* 
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Když r. 1886 zakládána byla v Telči Národní jednota pro 
jihozáp. Moravu, měli tvůrcové její na mysli velké plány a úkoly, 
krásné naděje, jež realisovali v její stanovách. Na všech stranách 
hlásili se čilí pracovníci, jednotlivci i místní odbory. a naděj e 
zdály se blížiti potěšitelné skutečnosti. V jediném roce 1886 za
loženo bylo 32 odborů o 1625 členech, v roce pak 188747 odb. 
o 2040 členech! 

Po takovém rozmachu nastalo ochabnutí, jež dosáhlo téměr 
až bodumrazu: ani ústtední výbor se nescházel. ani valná hro
mada se nekonala. 

Preložením jednoty naší do Brna zdálo se sice z počátku, že 
spěje jednota k svému cíli, leč za krátkou dobu ukázal se opak: 
jednota naše spěla k záhubě - - -

V kritické právě chvíli vyskytl se muž, v jehož srdci plálo 
ještě nadšení, zápal a naděje v lepší budoucnost. Ke zkomírající 
už mrtvoje Nár. jednoty pro jhz, Moravu dostavil se výtečný 
lékař, jenž pro spásu nešťastné oběti obětoval veškeren svůj volný 
čas a spousty peněz, jenž věnoval veškeren svůj um ku záchraně 
její a neustal v počínání svém, dokud nezavanul ze srdce jejího 
volný vzdech, nasvědčující obrat k lepšímu. Oním mužem, jehož 
srdce plálo takým horoucím nadšením, oním výtečným lékařem, 
jenž zasvětil veškeré své myšlení a veškeren svůj um nešťastné 
oběti, jest MUQr. :F'r. Veselý, dlouholetý starosta jednoty naší. 

Leander Cech a Fr. Veselý, toť jasná dvojice, kterým za 
život svůj děkuje Nár. jednota pro jhz. Moravu a zároveň sta 
zachráněných duší. Onen jako zakladatel, tento jako křísitel za
chová si věčnou památku u českého lidu jihozáp. Moravy. 

Jaké důvody vedly nynějšího ředitele české reálky v Nov. 
Městě ku založení jednoty, o tom svědčí jeho dopis, před touto 
zprávou vytištěný, na tomto pak místě podávám zkušenosti buditele 
Nár. jednoty naší, Dr. Fr. Veselého: 

"Ze všech způsobů národní práce v jednotách jest nej
účinnějším bez odporu ce s t o v á n í činovníků ústředního výboru 
po odborech a celém kraji Nár. jednoty, a to objížďky pravi
delllé, systematické. Jedna návštěva stačí sotva ku vzájemnému 
poznání. Teprve při opětovných návštěvách dá se stanoviti, který 
způsob práce v kterém místě je potřebným, jakož který je také 
účinným. Lituji, že pro povolání své nemohl jsem každoročně 

těchto objížděk konati, neboť mnohý zaniklý odbor býval by se 
dal udržeti pi'i životě a přivésti k úsilovné práci. 

Druhá podmínka zdaru činnosti Nár. jednoty spočívá ve 
s p o I u p ů s o b e ní žen. Dokud všechny české ženy nebudou 
proniknuty p r e s věd č e ním, že ne pouhou němčinou, nýbrž 
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odborným aco největším v zdě lán í m dospějí dítky jich lepší 
budoucnosti, že v z d bl á n í ach u ť k u pf á c i jest lepším 
věnem, než sebe větil maj etek, do té doby budeme v područí 
politickém i národohospodářském $vých nepřátel. Bohudíky, že 
vyvstávají po příkladu Vesny v Brně a Světlé ve Ve!. Meziříčí 
řady horlivých pracovnic na území naší Národní jednoty a za
hánějí statečně tmu nevědomosti, šíří zoru vědění a tím napo
máhají ku duševnímu i hmotnému povznesení svého okolí, úkolu 
to Národní jednoty. Že v době krátké dá se mnoho zanedbané 
práce dohoniti, ukazuje nejlépe činnost odboru v Novém Městě, 
jehož duší jest horlivá pracovnice paní Bláhová, choťprofessora. 

MUDr. Frant. Ves e 1 ý. 

Že v době krátké dá se mnoho práce zanedbané· dohoniti 
ukazují též nejlépe - dodávám opět já - poslední léta činnosti 
celé naší jednoty. Nebylo zajisté lze v několika letech odstraniti 
r~zem z krajů našich ty hluboké stíny, jež rozloženy byly na 
vsech ~tranách života národního, kulturního a hospodářského, 
a denm zkusenosti nás učí, kolik namáhání kolik houževnatého 
ú~ilí jest k tomu zapotřebí, než některý s~ětlejší paprsek pro
~lkne t~ hustou clonu úporného nepřátelství a nepřízně k na
semu narodu. Než máme-li doufati, že přec jednou ve vlasti naší 
po kruté, ,dlouhé zimě zastkvěje se veselé jaro, jest na nás, ne
ochabovatI v práci, nýbrž zachovati si zmužilost vytrvalost 
a nadšení. ' 

J~ko nás dosud v Národní jednotě spojovala láska k národu 
~ vlast~ a vyplývající z ní povinnost vlastenecké práce, tak budiž 
1 na dale a dále do časů pozdějších. Teď i potom budiž našim 
hesl,~~: Nech~ vzrůstá a vzkvétá významná naše Národní jednota, 
k ~lZ Jsm~ přlro~tli duchem i srdcem svým, ku zdaru a blahu 
celeho naseho nulého národa českého a celé krásné naší vlasti 
nechť stále větší .zdar a užitek jest výsledkem snah a prací našich! 

Jar. Vašícar 
jednatel. 

9 
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Přehled všech místních odborů, 
založených Národni jednotou pro jihozápadni Moravu. • 

Odbor 

Adamov 
Babice 

Backovice 
Báňovice 
Batelov 

Běhařovice 
Beranov V. 

Bilovice 
Bilovice 

Bítov 
Bitovčice 
Blatnice 

Blažovice 
Blížkovice 
Blučina 

Bohdalice 
Bohonice 

Bohumělice 
Boňov 

Borovnice 
Boskovštýn 
Bračice 
Brno d. 
Brno I. 

" II. 
" III. 
" IV. 
" v. 
" Vl. 
" VII. 
" VIII. 
" IX. 
" X. 
" XI. 
" XII. 
" XIII. 
" XIV. 

Brtnice 

Hejtmanství Povolen 

Brno . bO/5 1904 č. 27183 Neust.1 

M. Budějovice ' 1% 1900 č. 4048 1900 
% 1900 č. 3968 1900 

" Jihlava' 
M. Krumlov 

Jihlava 
Brno 

Hodonín 
Znojmo 
Jihlava 

M. Budějovice 
Vyškov 

M. Budějovice 
Hustopeč 
Vyškov 
Brno 

~ustopeč 
M. Budějovice 

N. Město 
M. Budějovice 

Hustopeč 
Brno město 

" 

" Jihlava 

% 1900 č. 3952 19001905 
lS/ 1900 č. 36235 1900 s/: 1900 č. 21882 1901 
% 1900 č. 3224 1900 

30/5 1904 č. 28074 -
1% 1889 č. 5598 1889 
2/10 1899 č. 40197 18991 
% 1900 č. 21884 19001903 
7/2 1900 č. 3961 19001904 

26/S 1904 č. 43547 Neust. 
% 1900 č. 4040 1900 1905

1 1°/12 1905 č. 61104 Neusl. 
1% 1906 č. 14593 1906 
26/S 1904 č. 43349 1905 

1896 č. 42566 1896 
% 1900 č. 4043 119001905 

1% 1906 č. 14592 Neusl.' 
% 1900 č. 3955 1900 

1% 1906 č. 9187 Neust. 
1% 1902 č. 18791 1904 
17ft 1889 č. 2785 1889

1 

17/1 1889 č. 2787 1889 
17/1 1889 č. 2788 1889 
17/1 1889 č. ~786 1889 
21/6 1902 č. 31498 1903 
5/4 190,3 Č. 16536 1903 1 

2% 1904 č. 16814 1904 
29/3 1904 č. 1681419041 
3°/5 1904 č. 28078 1904 
3% 1904 č. 28077 1904 
31/8 1904 c. 43119 1905 
3°/5 1904 č. 28071 1905 
2% 1904 č. 16822 19051 

3% 1904 Č. 28072 
1% 1886 č. 28503 !~~~11892 

1 

-
Čís. Odbor 

, 

39 Břeclava 
40 Bučovice 
41 Buč 
42 Buděj ovice M. 
43 Budíkovice 
44 Budišov 
45 Budiškovice 
46 Budkov 
47 Bystrc 
48 Bystřice n. P. 
49 By teš Velká 
50 Citonice 
51 Cernovice N. 
52 Či družice 
53 Čichov 
54 Dačice 
55 Dešov V. 
56 Dobelice 
57 Dobřínsko 
58 Domamil 
59 Doupě 
60 Drásov 
61 Dunajovice H. 
62 Heřmanice 
63 Hostín 
64 Hrušovany 
65 Hunkovice d. 
66 Hunkovice m. 
67 Husovice 
68 Chlumec 
69 Inačovice 
70 Ivah. 
71 Ivanovice 
72 Jakubov 
73 Jamné 
74 Jaroměřice 
75 Jedovnice 
76 Jehnice 
77 Jemnice 
78 Jestřabice 
79 ' Jevišovice 
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I! I 
>= 

Hejtmanství Povolen 
., 
<ll 
:os .... 

I IP N 

Hodonín 21/6 1902 & 2733811902 1903 
Vyškov "% 1904 č. 16R15 Neusl 
Dačice 28/10 1886 Č. 33215 1886 

M. Budějovice :J% 1899 Č. 38602 1899 
Třebíč 21/6 1902 Č. 31501 1902 
nebíč 29 3 1904 č. 16816 1904 
Dačice '23/4 1887 Č. 11861 1887 1894 

M. Budějovice 1fa 1888 Č. 7415 1888 
Brno 1904 

N. Město "% 1899 Č. 39240 1900 
V. Meziříčí 2% 1899 Č. 39235 1899 

Znojmo %0 1899 Č. 40196 Neusl 
Brno 2% 1903 č. 10926 1903 

M. Budějovice % 1900 Č. 4038 1900 1903 
Třebíč 2% 1906 Č. 27361 Neusl. 
Dačice 1% 1886 Č. 21040 1886 

Znojmo % 1900 Č. 3954 1900 1905 
M. Krumlov % 1900 č. 21888 1900 
M. Krumlov 8/6 J 900 Č. 21891 1900 

M. Budějovice 1% 1900 Č. 40t6 1900 
Dačice 12/1 1887 Č. 1078 1887 1902 
Tišnov 26/1 1889 č. 3578 1889 1902 

Znojmo 2/10 1899 Č. 40200 1899 
M. Budějovice ll/6 1902 Č. 31500 1902 
M. Budějovice % 1900 Č. 4041 1900 1905 

Hustopeč 1°/12 1905 Č. 61109 1906 

" 
9/12 1905 Č. 59896 Neusl. 

" 
10/12 1905 č. 61108 " Brno 1894 Č. 7980 1894 

Dačice 2% 1902 Č. 36362 1.902 
Tišnov '2% 1. 904 Č. 43548 Neusl. 

Hustopeč 9/1 1906 Č. 922 1906 
Vyškov 1891 Č. 42401 1892 

M. Budějovice % 1900 Č. 4039 1903 1905 
Jihlava 1% 1907 Č. 23660 1901 

M. Budějovice 2/10 1899 Č. 40192 1900 1903 
Boskovice 22/11 1905 č.56633 Neusl. 

Brno '% 1905 Č. 24748 " M. Budějovice ~% 1904 Č. 28076 1904 
Kyjov ,1°/12 1905 Č. 61105 1906 

Znojmo 1/2 1887 č. 3256 1887 
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I I I I , J:i 

Čís. Odbor Hejtmanství I 
Q) J:i 

Povolen " 

\ 

Q) 

.g ~ 
<fl 

~ I ;:J 

I Ci, 

i 

Odbor Hejtmanství Povolen 
~ 

<1i O> 
>m 

I 
..::; E Ul 

;:J N 

80 Jihlava Jihlava město 1% 1886 č. 21037 1886 1889 

81 Jiříkovice Brno 26/8 1904 č. 43551 Neusl 
82 Jundrov Brno 1891 č. 42402 1891 

83 Kamenice Jihlava 6Js 1886 č. 24335 1886 1903 

84 Kdousov M. Budějovice 2% 1887 č. 5592 1887 

85 Klobouky. Hustopeč 1895 č. 14755 1895 

86 Kněžice Jihlava 5/11 1900 č. 42930 1901 
87, Kohoutovice Brno 27/11 1904 č. 58539 Neusl. 
88 Komárov » 3% 1904 č. 28075 " 
89 Komín " 

1895 č. 10196 1895 

90 Koryčany Kyjov 28/3 1904 č. 15654 1904 

91 Koválovice Vyškov 9/1 1906 C. 923 1906 

92 Kozlany Vyškov 12/10 1904 č. 49178 1904 

93 Krasonice Dačice '18/
10 

1886 č. 32164 1886 

94 Kravsko Znojmo 2/10 1899 č. 40202 1900 

95 Krumlov M. M. Krumlov 2% 1887 č. 26105 1887 

96 Krumvíř Hustopeč 29/3 1904 č. 16817 Neusl. 
97 Křepice Hustopeč 18/2 1906 č. 9183 

" 
98 Křepice M. Krumlov % 1900 č. 21889 1900 1904 

99 Křížanov d. V. Meziříčí 7/2 1900 č. 3966 1901 1902 

100 Kuchařovice Znojmo 2/10 1899 č. 40193 1900 

101 Kuřím Tišnov 1896 č. 31800 1897 

lOt Kyjov Kyjov 1891 č. 42400 ? 

103 Kynice Dačice 8/11 1887 č. 33778 1887 

104 Kyničky Brno 27/
11 

1904 č. 58541 Neusl. 
105 Lažany D. M. Budějovice 7/2 1900 č. 3960 1903 

106 Lelekovice Brno 27/3 1903 č. 9782 1904 

107 Lesonice M. Budějovice 7/2 1900 č. 4034 1900 

108 Lhota Velká Dačice 14/9 1886 č. 28502 1886 

109 Libochová D. Nové Město 31/3 1906 č. 17028 Neusl. 
110 Líšeň Brno 5/4 1903 č. 17979 1903 

111 Litohoř M. Budějovice % 1900 č. 4042 1900 

112 Lomy l' 
12/1 1887 č. 1079 1887 

113 Lukov " 
7/2 1900 č. 4035 1900 

114 Luka ,- !li7 1886 č. 21035 1886 1892 

115 Lulč Vyškov 17 12 1887 č. 38254 1888 1901 

116 Málkovice M. " 
27/8 1900 č. 33158 1900 

117 Maloměřice Brno 29/3 1904 č. 16820 1904 

118 Markvarec Dačice 1892 č. 12471 1903 

119 Maršovice M. Krumlov 6/6 1900 č. 21815 1900 

120 Martinkov M. Budějovice 1% 1900 č. 4047 1900 

121 Mašůvky Hlub. Znojmo % 1888 č. 7417 18881 
122 Mašůvky Velké % 1888 Č. 7416 Neusl. 
123 MěWany 

• 
Hustopeč 18 i o 1906 Č. 9188 

124 Měnín 18/; 1906 č. 9185 " 
125 Měřín " » 

V. Meziříčí % 1900 Č. 3965 1901 
1:l6 Město Nové N. Město 22/11 1905 Č. 58029 1906 
127 Mezitíčí V. d. V. Meziříčí % 1900 Č. 21886 1900 
128 Meziříčí V. m. 1% 1886 Č. 21041 1886 
129 Mikulovice " Znojmo 1% 1900 Č. 4051 Neusl. 
130 Milonice Vyškov 2% 1902 Č. 47140 1902 
131 lVlladoňovice M. Budějovice 7/2 1900 Č. 3962 1900 1903 
1:)2 Moratice M. Krumlov 1% 1900 č. 4050 1900 
133 Moutnice Hustopeč 1% 1906 Č. 9186 Neusl. 
1:14 Mrákotín Dačice 6'8 1886 Č. 24336 1886 1894 
135 Mramotice Znojmo 2% 1904 č. 16818 1904 
1:36 Myslová Kost. Dačice 18/12 1886 Č. 38863 1888 
137 Náměšť n. O. Třebíč 1891 Č. 42403 1892 
1:38 Nárameč 3% 1904 Č. 28079 1904

1 

139 Nebovidy " Brno 16/4 1902 Č. 18792 1902 
140 Nedvědice Tišnov % 1900 Č. 21885 1901 
141 Němčice D. Dačice 27/2 1903 č. 10927 1903 
142 Němčice V. Hustopeč 1% 1905 č. 45539 1905 
143 Nosislav 10/12 1905 č. 61110 1906 
144 Olbramkostel " Znojmo 2/10 1899 Č. 40201 1899 
145 Olšany Dačice 24/5 1887 Č. 15332 1887 
146 Opatov Třebíč l/lI 1900 Č. 427i!0 1900 
147 Opatovice Hustopeč 17/2 1906 č. 8125 Neusl. 
148 Ostejkovlce M. Budějovice 7/0 1900 Č. 3957 19001905 
149 Pálovice .. '1/; 1900 č. 3956 1901 
150 Palupín Dačice 1% 1887 Č. 4352 1887 
151 Pavlice Znojmo 2/10 1899 Č. 40194 1899 
152 Pavlovice Vyškov 12/10 1904 Č. 50638 1904 
153 Plenko vice Znojmo 1% 1887 Č. 21695 1887 1891 
154 Pohořelice Hustopeč 1% 1889 18901890 
155 Pole Královo Brno 2% 1899 Č. 39238 1902 
156 Police M. Budějovice 1% 1900 Č. 4045 1 9U3 
157 Popelín Dačice % 1888 Č •. 3514 18881894 
158 Pozořice Vyškov 1889 Č. 2789 1889 
159 Požehnání B. Brno 2/10 1899 Č. 39927 Neusl. 
160 Prace Vyškov 2% 1904 Č. 41442 
161 Praha Praha město " 1886 
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Čís. Odbor Hejtmanství 
. 

-
162 Prokop ov M. Budějovice 
163 Předín Ttebíč 

164 Ptibice Hustopeč 
165 Pi'ibyslavice Třebíč 
166 Příložany M. Budějovice 
167 Přímětice Znojmo 
168 Pi'Ísnotice Hustopeč 

169 Příštba M. Budějovice 
170 Puklice Jihlava 
171 Raj hrad Brno 
172 Rousinov N. Vyškov 
173 Rosice Brno 
174 Rozdrojovice , 
175 Rozseč Dačice 

176 Řečkovice Brno 
177 Říše Nová Dačice 

178 Říše Stará .. 
179 Sedlec Náměšť 

180 Slatina H. Dačice 

181 Slavětice M. Krumlo\' 
182 Slavkov Vyškov 
183 Sobotovice Hustopeč 
184 Solkolnice Brno 
185 .- . 

'Starč Třebíč 

186 Stražek N. Město 
187 Studená Dačice 
188 Stupešice Krumlov 
189 Syrovice N, M. Budějovice 
190 Syrovice Hustopeč 

191 Sardice Kyjov 
192 ~epkovice M. Budějovice 
193 ~Iapanice Brno 
194 Sošůvka* Boskovice 
195 Štěpkov M. Budějoviee 
196 .Tasov V. Meziříčí 

197 Telč d. Dačice 

198 Telč m. , 
199 Telnice Brno 
200 Tišnov Tišnov 
201 Tr'ebelovice M. Budějovir.8 
202 Ttebetice 

" 
" Vlastně Sloup. 

.:: .:: Cl) 

Povolen ... Cl) 

.5 <ll 

Ul P 
P Ň 

% 1900 Č. 3949 1900 1905 
3/11 1900 Č. 42929 1901 
1% 1906 Č. 9189 Neusl. 
30/5 1904 Č. 28073 1887 
% 1900 Č. 3951 190011905 

2/10 1899 Č. 40198 Neusl. 
1°/12 1905 Č. 61106 " 
% 1900 Č. 3950 1900 1905 
% 1900 Č. 21890 1900 

2% 1906 Č. 9192 Neusl. 
% 1900 Č. 20081 1900 
% 1905 Č. 23450 Neusl. 

27/11 1904 Č. 58540 " 
2% 1901 Č. 20255 1901 
16/4 1902 Č. 18787 1903 
14/9 1900 Č. 36118 1900 
29/1 1887 Č. 2935 1887 1891 
5/4 1903 Č. 17980 1903 

22/8 1902 Č. 4237411902 
% 1900 Č. 3967 1900 

1889 ~ 2784 1889 
2% 1903 Č. 10926 19051 
16/4 , 1902 Č. 18789 Neusl. 
31/8 1903 č. 44152 " ' 
1% 1906 Č. 13848 1906 
2% 1886 Č. 23180 1886 
% 1900 č. 21887 18861905 
7/2 1900 Č. 3963 1900 
9/1 1906 Č. 924 1 906 

24/3 1906 Č. 15599 1906 
% 1900 č. 3953 1900 

26/1 1889 Č. 3188 1889 1902 
7/1 1906 Č. 64u28 1906 
7/2 1900 Č. 3959 19001905 
% 1900 Č. 3964 1901 

19/12 1887 č. 38376 1888 
1 1/ 1 1886 Č. 11432 1886 
1% 1902 Č. 18793 Neust 
2% 1899 č. 39239 1900 
% 1900 Č. 4044 HlOll 

27ft 1888 Č. 2464 1888
1

1893 
I I 

I 

Čís. 

203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
9:)16 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 

Odbor 

Tr'ebíč 
Třesov 
Třešť 

TUl'any 
Tvarožná 
Tvořihráz 
. Újezd 

Ujezd H. 
Újezd V. 
Únanov 
Urbanov 

Vacenovice 
Vesce ' 

Veselí Nové 
Věteřov 
Volfířov 
Vomice 

Vranovice 
Zúčany 

Zinsendorf 
?:nojmo 
Zabčice 

~abovřesky d. 
Zabov:řesky m. 

Zďár 
Zebětín 

Zeletava 
Zerkovice 
Zerotice 

Zidlochovice 
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Hejtmanství 

Třehíč 

" Jihlava 
Brno 

" Znojmo 
Hustopeč 

M. Budějovice 

" Znojmo 
Dačice 
Kyjov 

M. Budějovice 
N. Město 

Kyjov 
Dačice 
Brno 

Hu.stopeč 

" Brno 
• Znojmo 
Zidlochoviee 

Brno 

" N. Město 
Brno 
Dačice 

M. Budějovice 
Znojmo 
Hustopeč 

Povolen I ~ 
I~ 

21/6 Hl02 Č. 314991902 
% 1900 č. 21882 1902 

1% 1886 Č. 210391886 
1% 1902 Č. 18786 Neusl. 
2% 1904 č~ 43550 ,. 
2/10 1899 Čt. 40199 1900 
1% 1906 Č. 9191 Neusl. 
1% 1900 Č. 4049 1900 
7/2 1900 Č. 3958 1900 

;)/10 1899 Č. 40203 1900 
1% 1886 Č. 2104218861901 
2% 1904 Č. 168191904 
% 1900 Č. 4036 1900 

27/n 1904 č. 575421904 
22/8 1902 Č. 423751902 
2/10 1899 Č. 40201 1888 
26/8 1901 Č. 36949 1901 
1% 1906 Č. 9190 Neust. 
1% 1906 Č. 9184 1906 
% 1905 Č. 23451 Neusl. 

2% 1886 Č. 2318218861891 
1°/12 1905 Č. 61107 Neust. 
3% 1904 Č. 28070 1904 
16/4 1902 Č. 187901902 
28/fJ 1899 Č. 392361899 
2% 1904 Č. 43546 1905 
2% 1886 Č. 266261886 
% 1900 Č. 4037 1900 

15/1 1905 Č. 1727 Neust. 
25/8 1905. Č. 406891905 
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JAR. VAŠICA. 

Národnostní poměry v oblasti Nár. jednoty 
pro jhz. J\lloravu. 

Území, v němž Národní jednota naše pracuje, je vlastně 
české, avšak vážně národním odpůrcem výbojným ohrožené. Ne
hledě ani k silnému a mocnému nepríteli v Brně a na ostrůvku 
brněnském, nehledě k ostrůvku vyškovskému. máme na celém 
jihozápadě Moravy lizemí smíšená neb zněmčelá, odkud usilovně 
se pracuje na poněmčování našich lidí i na poněmčování našich 
vesniček i měst. 

Úplná a podrobná znalost národnostních a národohospo
dářských poměrů jest prvním základem menšinové práce, již 
obrala si za úkol jednota naše, jejížto činnost vztahuje se na 
bývalý kraj brněnský, jihlavský a znojemský. V pojednání tomto 

. vzat také na to zřetel a líčení národnostních poměrů přizpůso
beno působišti jednoty, zahrnující v 16 politických obvodech 
34 soudních okresů. 

Za základ vzaty údaje Mední, o nichž sluší podotknouti. 
že namnoze skutečnosti neodpovídají, pravý stav národnostní 
nevystihujíce a na úkor české národnosti německý živel zveli
čujíce. Jest proto dalším úkolem menšinové práce zjistiti: kde. 
pokud a proč neptišel živel český k platnosti. 

Ahychom mohli nabýti přehledu o národních poměrech, 
třeba znáti nejen přítomný stav, ale též kolonisad německou 
v našich krajích i číselný obraz dřívější a nutno vše srovnati. 

.. Až do konce XII. stol. byla Morava bez Němců. Teprve 
markrabě Vladislav (1179-1222) počal Němce na Moravě usazo
vati a jeho příkladu následovali biskupové, kapitola olomoucká 
a brněnská, kláštery a rytíři řádu Německého a Johannitů, kterým 
rečený markrabě propůjčil právo osadníky na své statky odkudkoli 
povolá vati a německým právem vysazovati. Kolonisace šířila se 
ze severu do střední a jižní Moravy, kdež kolem r. 1220 osazeny 
jsou lidem německým Vršany (Frischau) u Znojma a Přítluky 
u Podivína a vůbec mezi r. 1210 až 1280 byla veškerá krajina 
nad Dyjí úplně poněmčena. V téže době šířili se Němci také 
kolem Jihlavy a By teše, pak v různých osadách okolo Brna, 
Dolních Kounic a Miroslavi. Za krále Otakara II. ptičiněním pro
boštů brněnských povstal německý ostrůvek mezi Rousinovem a 
Vyškovem, cisterciáků žďárských v Kučerově, slavkovské kommendy 
řádu něm. v Kroužku a biskupa Brunona v Roztěnicích, Hlubo
čanech a Prusích. Nejstarší města moravská právem německým 
obdařená byla: Břeclav r. 1214, Znojmo r. 1225, Jemnice r. 1227, 
Hodonín 1'. 1228, Brno r. 1243, Jihlava r. 1247. Z míst zmí
něných šířil se živel německý, jsa podporován rasou pánovitou 
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i snadno vznětlivou a obšťastněn různými výsadami, 'do okolních 
obcí a utvořil jednak široký pruh podél zemských hranic. jednak 
uvnitř různé ostrovy, chtěje si od jihu proraziti volnou cestu 
Brnem, Vyškovem a Olomoucem k svým spolubratrům na severu 
a pak klinovitými výběžky usurpovati též západ i Východ Moravy. 

Německý živel s většinou obyvatelstva utvořil tudíž jednak 
široký pruh na jihu podél zemskýcll hranic, maje ::;ilnou oporu na 
alpských zemích, jedn~k ostrůvky brněnský, jihlavský a vyškovský. 
Zub času však hlodá·· jak na jeho mohutnosti, tak i jeho síle. 

Na jihu Moravy táhne se národnostní čára území, jež 
možno nazvati zněmčeným, od Růžené v hejtmanství dačickém 
v různé vzdálenosti od hranic a končí u Lednice na rozhraní 
hejtmanství mikulovského a hodonínského. Největší šířka území 
toho je u Pravlova v hejtmanství hustopečském, kde německý 
živel pronikl 30 km od zemských hranic, zabíral celou šířku 
hejtmanství mikulovského, část hejtmanství hustopečského a je 
toliko na 8 km vzdálen od německého ostrova brněnského. Nej
méně zasahá živel německý dovnitř země u Veskova a V. Ma
šovic v hejtmanství znojemském a zabírá jedinou osadu Podmokle. 

Obvod tohoto zněmčeného území lemován je na 
jedné straně zemskými hranicemi, na druhé - po~ínajíc od 
západu těmito qbcemi: Dol. Radíkov 43'? (39'7)*) % C., H. R?-
díkov 43 (46)% C., C. Rud~olec 8'1 (11'2)% C., Lipolec 3'6 (8·5)%C .. 
HostkovLce 2'5 (4'4)% C., Urbaneč 4'8 (8'2)% C., Norovice 3;5 
(2'9)% C (hejtmanství l}ačice); Staré Hohzí 29'2~ (14'2)% C., 
Frandorf 40'3 ~ (24'8)% C., Lovčovice H~'2 (15)% C., Plačovi~e 
14'3 (30'9)% C., Dančovice 9'8 (7'9)%~ C., Lubnicě 2'5 (0)% p. 
(hejtmanství Budějovice) ~ Chrlopy 0% C., FreišJein 0'2 (7'2)% C., 
Chvalatice 17;3 (10'8)% C., Lukov 9P(0)% C., Ves Vranovs.\<:á 
11'2 (4'8)% C., Mličovice 0:9 (7'2)% C., Podmokle 8'7~ (11'8)% C., 
Něm. Konice Q'4 (0'4)% C., Hradiště 26'~ (27'9)% C., Mansherk 
20'6 (29'4)% C:, Suchohrdly 9'9 (16'7)%~ C., Těšetice 0'6 (0)% C., 
Kyjovige 0% C., Vítonice 23 (54'6)% G, Velké Olek~sovice 2'6 
(0)% C., (h~jtmanství Znojmo); Chlppice 2'8 (4'1)% C., Nišpige 
0'2 (0'2)% C., Kadoy 6'9 (11'7)% C., Miroslava ?0'6 (19'3)% C., 
NašÍlTIE;řice 3 (0)% C., Olbramswice 5'6 (9'8)% C., Kupčice 3'2 
(0)% C., L~odeDice 8'3 (8'6)% C. (hejtmanství Krumlov); Pravlqv 
O (J ·4)%C., Lede~c 43'3 (68'9)% C., Vojk~ovice 8'4 (0)% C., 
Medlov ° (2'3)% C., Smolí~l 3'9 (25'6)% C., Pohořelice 24'9 
(11'1)", žid. ob. 2'1 (11'4)0 o C. (hej}manství Hustop~č); Ves Noyá 
0% C., Pasoplávky 1'0 (2'0)% C., Mušov 0% C" PouzdřalJY 
2'3 (10'9)% C. (hejtn]anství Mikulov);. Popovi~e 0'1 (0'1)% C., 
Starovice ~4. (0'4)% C., Kurdějov 0'7 ~ (2'3)% C., Hustopeč 9~'9 
(10'4)% C., Strachojín 6'2 (2'2)°/" C., Zaječí 2'3 (3'4)% Q., 
Přítluky 0'2 (2'3)%~ C. (hejt. Hustopeč); Lednice 3'5 (6'3)% C., 
Selec 4'1 (4'5)% C. (hejt. Mikulov). 

*) V závorkách údaje dle úř. sčítání lidu z r. 1890. 



= 138 ~ 

Území to zabírající zúplna soudní okresy: Jaroslavice Mi
kulov a z části sougní okresy: Dačice, Hustopeč, Jemnice Kru~1110v. 
Vranov, Znojmo, Zidlochovice není však obydleno výhradně ně~ 
m~ckým ž.ivlem, i zd~ domovem je český živel a tvoří v některých 
mlstec4 sIlnou menšmu. Sluší zároveň uvážiti, že značné pro
cento Cechů ve zněmčeném území tom bydlicích nepřihlásilo se 
z různých důvodů a příčin k obcovací řeči české a že ve sku
tečnosti n~je_~na obec má vlastně jen pouhý nátěr německý. 

Cesky zlvel zastoupen byl ve zněmčeném území jihozápadní 
Moravy podle jednotlivých hejtmanství takto: 
M. Budějovice z 41.721 obyv. 86'3° o Č. a r. 1890 85'3% Č. + 
M. Krumlov ,,43.644 " 71'0%" 70'9°; " + 
Dačice 50.270 85'0% 84'1 ° o , 
Hustopeč " 74.382 74'3% 70>'7% " :r . ,,~o I 

Znojmo m. ,,15.868 " 11'6% 12'6°/ 
Znojmo venkov" 74.125 " 23'40/ 0)3'9% 
M

'k I II" " ,,~ o 
I U ov "36.872,, 0'3"/u" ,,"j, 0'2°/ + . 

. PI'irůst~k p~oti dříyějšímu ,sčítání. lidu jest nepatrný~ ~eboť 
co Jsme vyzlskah v heJtmanstvI budějovickém, krumlovském a 
dačickém, ztratili jsme opět na Znojemsku a Mikulovsku. 
. Celkem napočteno bylo o posledním sčítání lidu v tomto 
zněmčeném ~zemí, jehož hranice jsme nahoře vymezili, 150.022 
obyvatel, z mchž 10.202 tedy 6'5% přihlásilo se k obcovací řeči 
české. Y roce 1880 napočteno bylo mezi 146.793 obyv. 7227, tedy 
4'5% Cechů. . 

Porovnáme-li chod národnostní čáry nynější s onou na 
~ap~e o.d .Czoerniga" která vydána byla v roce 1855, pozorujeme, 
ze zlskalt Jsme od te doby tehdy národnostně smíšené obce: 
Bítov~ ~~vé Dvo.ry, Oslňovice, Vitonice, Vysočany (Znojmo), 
Smolm, ZldlochovlCe (Husto peč); německé obce: Báňovice Police 
(~. ~udějo~ice), ~a~kvarec (Dačice), I vaň (Hustopeč), Chlupice, 
Llsem.ce, N em. Kmmce (M. Krumlov); před tím už ztratili Němci: 
Valc~ll~oV, \- y:dří Kos~~lni! _ Bed:~~~o':., Hrádek Červený, V osoudov, 
Rabst~n (DaČIce). SIUSI tez uvazlh, ze už tehdy (v r. 1855) byla 
mno~amísta p:o N~mcev ztracena, jako na př. Třebíč, kde nyní 
napoc~ena byla Jen,4 /0 Nemců: a ~terý dle Kronesa od německých 
osadmků okkupovan byl. Husltske boute zasadily prý i zde první 
smrtelné rány německému životu. Totéž platí i o Ivančicích a 
Hodoníně, kam též německá kolonisace zasáhla. 

Ještě .. žalost~ěj~í ~tráty pro, ~ěmce vykazuje zněmčelý 
ť?strůvek, Jlh~a:sky, Je~z :o~?r?~h:aJe s~ na rozhr~ní Moravy a 
Cech, khnovlte zasahuJe vetsl cash do Cech, menŠI do Moravy. 
Na ,Moravě tvoří jej těchto 22 obcí: Beranec se 4, Cerekev 
Mala 8, Čížov 3'9, Loučky 4'3, Popice 5, Prostředkovice 4'7 
RancÍi'ov 3'5, Rošice 6'3, Stonai'ov 8 8, Vilánec' 1'4, Vysoká 9-6: 
Dvory Hrušk. 42'7, Hosov 18'8, Jihlava 17'6, Kosov 26'4 
Kostelec 15, Měřín 15'5, Mlýn Dřev. 23'8, Pístov 12, Salavice 13,' 
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Suchá 11'8, Votín 11'1 % Čechů. Celkem napočteno v tomto 
ostrůvku 31. 727 obyvatel a mezi nimi 5382, tedy téměř 17°/ Cechů. 
Od roku 1855 a též už před ním ztratili Němci z něho ° mnohé 
posice v Cechách a ro~n.ěž tak n_a Moravě; na př. Malý i Velký 
Beran?,:" Dlouhou BrtmcI, Luky, Rehořov, městys Brtnici, Jestřebí, 
StudmcI Vysokou, Svábov, Spělkov, Něm. Rudolec, J ezlov 
Markvarec, Markvartice, Waldorf, Předín, Novou a Starou Říši: 
Malou Brtnici, Pavlov, Urbanov, Žďár, Bezděkov, Batelov. Bukov 
a Třešť. Všechna tato jména jsou už jen pouhé trosky zaniklé 
državy něme~k~, a ta zbývající ještě část německé državy na. 
tomto ostrove Je - dle <:lov prof. Fr. Helda - silně ohrožena 
od stále a stále doléhajících příbojů českého živlu, jenž podpo
rován je příznivými poměry a bezstarostností Němců samých, 
kteří. zvl~št~ ~o.sp?dářs~y upadají. Dle mého náhledu je právě 
zde Jasne vldetI, Jak pf'lrozený vývin českého života a národního 
uvědomění nedá se nikterak utlumiti, ba naopak, jak se, když 
ne hned, aspoň časem vybavuje z ujařmených pout pánovité 
rasy německé. 

Neméně příznivý obrat národnostních poměrů vykazuje 
ostrllVek brněnský a vyškovský. 

Prvně zmíněný tvof'í tyto o~ce: 
, Heršpic~ ?olní 3~2. (3'2)% C., Heršpice Horní 9'9 (7'3no Q., 

~lyn Kamenlly 6%., M9dřl~e 1'9(23'6)% C., Moravany 7'8 (17'1)% C., 
Zilošice Q'5 (0'3)% C., Cernovice 3t4 (36)% C., Ivanovice 11'4 
(12'6)%. C., Komárov 23'5 (23'8)% C., Přízl'enice 10'9 (11'2)°/ C. 

PřIpočteme-li k uvedeným obcím město Brno, bylo v ostrOově 
brněnsk.ém papočteno 119.085 obyv., z nichž bylo 40.09~, tedy 
36'.; o/q Cechu; v r. 1890 napodeno tu 104.715 obyv., s 29'3% Cechů. 
ZaJlste značný to pokrok! K tomu uvážiti dlužno, že dle Gehre 
ztra!~li už df'íve Němc~ na Brněnsku tyto obce: Popovice, Hajany, 
BraclCe, Rosenberg, Zmsendorf, Něm. Kýnice, Kratochvil atd. 
. Od ostrova brněnského odtržena je na východní straně ně-

mecká .)sada ~axmiliánov .s .231 Němci a 10 (4'2%) Čechy, kdež 
v r. 1890 neprlznala se am Jedna osoba k národnosti české. 

Ve zněmčeném ostrůvku vyškovském (v jz. směru od města 
Vyškova) jsou tyto německé obce: 

Kučerov (okr. Bučovi~e) se 7'4 (11)% Č.,· Čechyň (okr. 
Slavkov) g, 20'.5 (24'2)% C., Hlubočany (okr. Vyš.kov) s 9'6 
(19'5)% C., LlsoVlce (,?kr. Vyškov) s O (2'6)% C., Hostěnice 
(okr. Vyškov) s 1 (1)% C., Zvonovice (okr. Vyškov) 1'9 (0)% C., 
Komořany (okr; Vyškov) se 13'6 (15'7)% C., celkem 7 obcí 
s 3461 obyv. a s 8'4% Cechů. 
•• v Rovn~ž i zde ztratili Němci značné územÍ. Czoernig počítá 
Jeste za narodnostně smíšené Starý a Nový Rousinov, Slavkov 
a za zcela německý Kroužek, který je nyní úplně český aVvškov 
k~e p,osledně napočteno 89'4 (58'4)% Čechů. Dle Gehre zt~aceny 
uz dl'lve na Vyškovsku pro Němce tyto obce: Mannersdorf, 
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Kroužek, Ně~čany, Bochdali~e, Kozlov, Něm. Malkovi~e, Nebštich, 
Ruprechtov, Svábenice, Něm. Prusy, Noska, Tučapy atd. 
. Menší ostrůvkyzrnizí snad už brzy na mapkách národnost
ního ohraničení. Tak v A I e x o v i c í ~ h u Ivančic napočteno po
sledně mezi 2~0 obyv. 49'6 (34'9)% C., v Hodoníně mezi 896,? ob. 
44'5 (57'2)% C., v Krumlově mezi 2112 ob. 41'6 (35'6)% C. 

Dle jednotlivých hejtmanství a soudních okresů zastoupen 
byl Zivel český a německý u porovnání s předposledním sčítá
ním takto: (viz str. 141 a násl.) 

Omezuje se v tomto pojednání na pouhé údaje bez dalších 
vysvětlivek a poznámek, činím tak proto, abych později mohl 
na základě dat z posledního sčítání poukázati na zjevné odlllní
rání německého živlu v místech, kde umělým způsobem dána 
mu příležitost k rychlému rozvoji, a na ustupování živlu českého 
před živlem německým v některých pro nás důležitých posicích. 

Na jeden však velmi závažný moment musím přece jen 
upozorniti. Jako Chodové chránili vlast svou proti vpádu nepřátel, 
. tak chrání a hájí. naše ~eské menšiny hlavně obranné naše spolky: 
Nár. jednoťa a U. M. S .. 

Proti těmto výbojně postupují odbory Svazu Němců pro 
severní a jižní Moravu a Schulvereinu. 

Probel'eme-li jednotlivá hejtmanství po sobě, vynoří se nám 
následující obraz českých obranných a německých výbojných 
menšinových spolků. 

Brno, město. 

Nár. jednota: 1.-IV. okres, Brno dámský, Brno-Zábrdovice, 
pro Frant. Josefa třídu, Trnitou ul., pro Schmerlingovou, Gi
skrovou ul., Cejl, Obilní trh, Pekařskou ul., Vídeňku, Křidlovi-
. ckou ulici. 

Školské spolky: Brněnská matice školská, Mat ce hodonská, 
Dámský odbor brněnské mat. školské. . . 

. Svaz Němclí jihomoravských: 1. odbor, II. odbor, akad. odbor, 
paní a dívek. 

Svaz Němců severomoravských: akad" paní a dívek, okresní 
svaz pro střední Moravu. 

Těmto po boku stojí ještě: odbor "Bohmerwaldbundu", 
. " Deutscher Jugendbund", "Deutscher Jugendbud Jungmahren" a 
Verband: .Die Alldeutschen des Bundes der Germanen". 

Školské spolky německé: Schulkreuzerverein, d. Schulverein 
Brůnner deutschevangelicher Schul verein. 

Činnost pak spolku "Brunner Vororteverein" paralisovat 
se snaží Spolek brněnských předměstí, který ntvořen byl ze sdruže
n}'ch odborů brněnských a předměstských. 
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Hejtmanství a soudní 
.okresy 

Jihlava město 

Znojmo město 

Boskoviee: Blansko 
Boskovice 
Kunštát 

Brno: Brno 
Ivančice 

M. Budějovice: Jemnice 

Dačice: Dačice 
Telč 

M. Budějovice 

Hodonín 
Břeclava 

HusŤopeč: l!ustopeč 
Zidloehovice 
Klobouky 

Krumlov: Hrotovil~e 
M. Krumlov 

0::1 ..... 0 0 
>00 ;;-8 <ll 

>0 
>Q) 

Z 

0::1 0::1 
~.<:I 0.0 
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35'7 68 

17'2 82' 
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0.<:1 --o 
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I 

7.422 13.710 35:1 64'9 37 63 
76 29.062 0'3 99'7 0'6 99'4 

7.498 42.772 15 85 15'8 84'2 

5.177 24.385 82'6 13.5 86'5 
3.834 23.367 14'1 85'9 14'1 85'9 
9.0 15'5 84'5 



Hejtmanství a soudní 
okresy 

Kyjov: Kyjov 

Nové MěstO: Bystrice 
N. Město 
Žďár 

V. Meziříčí: V. Bytes 
V. Meziříčí 

Mikulov 

Třebíč: Nárněšť 
Třebíč -

Tišnov 

V)'skov: Slavkov 
Bučovice 
Vyškov 

Znojmo: Vranov 
J arosla vice 
Znojmo 
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258 32.668 

981 29.361 
848 18.773 

2.912 36.828 
84.962 

13'4 87.3 12'7 
1'4 994 0'6 

37'4 39'1 39'1 
23'4 76'1 23 
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Jihlava, městu. 

_ Odbor Nár. jednoty byl zaloÚm v roce 1886, leč, v roqe 
1890 zanikl; ze školských spulků jest tam, jedině odb. U. M. S. 

Svazy pak Nbnců existují tyto: Deutscher Bohmerwaldbund, 
Bund der Deutscher Nordm§hrens, Deutscher Jugendbund, Bund 
der Deutschen N ordmahrens, Deutscher Jugendbund, Bund der 
Deutschen Nordm., odbor paní a dívek, okresní svaz téhož a 
odbor des Deutschevangelischen Bundes túr die Ostmark. Dále 
nesmí se pustit se zřetele Zweigverein des allg. Deutschen Sprach
verein~s a Bund der Deutschen der Iglauer Sprachinsel. 

Skolské spolky německé: Schulkreuzerverein, d Schulverein, 
týž paní a dívek. 

Znojmo, město. 

Z českých spolků obranných jest tu pouze odbor Ú. M. Š., 
náš odbor zanikl r. 1891. ---
, Své sídlo mají tu tyto svazy: Deutscher-Bohrnerwaldbund, 

UsU.. výbor a odbor Svazu Němců jižní Moravy, tělocvičný a 
paní a dívek odbor téhož svazu, Bund der Germanen "Gothen" , 
odbor a župa Svazu Němců jižní Moravy. 

Školské spolky německé: Schnlkreuzerverein, d. Schulverein 
a týž odbor paní a dívek. 

Boskovice. 

Národní jednota: Jedovnice, Sloup. 
Školské spolky ceské: Ú. M. S.: Boskovice, Kunštát, Olešnice, 

Rájec, Blansko, Třebetín Kr. spolek. 
Schulverein: Boskowitz, Blansko a Schulkinder-Suppeverein 

Boskowitz. 
Brno, venkov. 

Národní jednota: Rosice, Jundrov, Král. Pole, Huso vice. 
Komín, B~ží Požehnání, Vornice, Tuřany,~ Bystrc, Řečkovice; 
Sokolniee, Zabovi'esky m., N ebovidy, Telnice, Cernovice, Lelekovice, 
~íšeň, Maloměřice, Komárov, Bilovice, Zabovřesky -d., Adamov, 
Zebětín, Tvarožná, Jiříkovice, .Bohonice, Kyničky, Rozdrojovice, 
Kohou tovice, J ehnice a Zinsendorf. -

Ú. M. Školské spolky: Matice Královop., Česká mateřská 
skolka, Dolní Kounice Ú. M. S., Tišnov Ú. M. S., Židenice Krejc. 
~polek, dtto Vevei'í ByL, dtto Husovice, Adamov Ú. M. Š., dtto 
Slap ani ce, dtto Ro~ice, dtto Ivančice, Troubsko, Popůvky, 
Ořechov, Krejc. sp. Zabovř., Kr. sp. Růžomberk, MaticE) Dolno
kounická, Kr. sp. Telnice. 

Svaz Němců severní Moravy: Královo Pole, Komárov, Modi'ice. 
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Svaz Něrneu jižní Moravy: Ivančice, H. Heršpice, dále 
Deutsch. Jl{ gendb. der Marko m anen : Heršpice .. 

Schulverein: Ivančice,Modřice, Maxmiliánov, Killderg. Kounice. 

Mor. Budějovjce. 

Nároqní jednota: Lomy, Kdousov, Budkov, Boskovšiýn; 
Pálovice, SGpkovice, ,D. Lažany, Litohot, Třebelovice, Lukov, 
Lesonice, Ves ce, V. Ujezd, Domamíl. Police, Mor. Buděj9vice , 
Zerkovice, Bačkovice, N. Syrovice, Martinkov, Babice, H. Ujezd, 
Heřmanice, Jemnice. 

Skolské spolky Ú. M. S.: M. Budějovice. 
Svaz Němcu jižní Moravy: Vratěnín, Dešná, Deutsche 

Winzerinnen Vrbovec, Hobzí Staré. 
Schulverein: M. Budějovice, Vratěnín. 

Dačice. 

Národní jednota: Telč, Dačice, Studená, Želetava, V. Lhota, 
Krásonice, Budč, Kostelní MysJová, Palupín, Olšany, Kynice, Telč ž., 
Volfířov, Markvarec, Nová Ríše, Rozseč, Chlunec, H. Slatina, 
D. Němčice. 

Skolské spolky: Ú. M. Š. Telč, dtto. Dačice, dtto. ž. N. Říše. 
Svaz Němcu_ jižní Moravy: Laskovec, Slavonice, Hostkovice. 

Lipolec, Stálkov, C. Rudolec, Matějovice, Lidetovi ce, D. Radíkov, 
Ciťkrajov, Peč. 

Schulverein.· Slavonice. 

Hodonín. 
Nár. jednota: Bílovice. 

Skolské spolky.' Ú. M. Š. Bteclava, Hodonín, dtto., Hodonská 
Matice: Hodonín, Břeclava, PodLvín, Ratiškovice, St. Břec\ava, 
J.). Bojanovice, Bilovice, Tvrdice, Cejkovice, Mutěnice, Hodonín ž., 
Cejč, Hodonín akad., Nová Ves. 

Svaz Němců jižní Moravy: Břeclava a dále Deutscher Ju
gendbund, Verband Totila des Bundes der Germanen. 

Schulverein.· Hodonín, Břeclava, Hodonín ž., Břeclava ž. 

Hustopeč. 

- Národníjednota: Klobouky, Bohumělice, Sobotoyice, Krumvíř, 
Zidlochovice, V. Němšice, Hunkovice d. a ž. Přísnotice, Blučina, 
Nosislav, Hrušovany, Zabčice, Syrovice, Iváň, Opatovice, Moutnice, 
4ačany, Křepice, Měnín, Bračice, Mělčany, Přibice, Vranovice, 
Ujezd, Rajhrad. 
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Svaz Němců sev. Moravy: Bojkovice. 
Svaz Němců jižní Moravy: Hustopeč m. a ž., Pohořelice, 

popov!ce, Příkluky, Medlov~ , _ _. . . 
Skolské spolky: Klobouky U. M. S., dtto ]:ldlochov]ce, MatIce 

hodonská, V. Pavlovice, Kobylí, Vanovice, Sardice, Stajrovičky. 
Schulverein.· Pohořelice; Hustopeč: něm. zahrádka, Schul-

verein; Židlochovice: něm. zahrádka. ' 

. Jihlava, venkov. 

Nár. jednota: Třešť, V. Beranov, Pukli ce, Batelov, Kněžice, 
Jamné. 

Svaz Němců severní Moravy: Stonářov, Vilanec, Kostelec, 
Rancířov Handelsdorf, Sollowitz, Studnice Malá, Myšín. 

Skolské spolky.' Ú. M. Š. Třešt, dtto Batelov. 
Schulverein: Brtnice, .Třešť, Stonařov. 

Krumlov. 

Nár. jednota: Krumlov, Slavětice, Moratice, Dobtínsko, 
Dobeli~e, Běhařovice, Maršovict:. _ 

Skolské spolky: Krumlov U. M. S. 
Svaz Němců sev. Moravy: Rybníky, Loděni~e. _. 
Svaz Němců již. Moravy: Miroslava, KubšlCe, HosteradlCe, 

Skalice, Suchohrdlí. 
Schulverein: Krumlov Schulverein, Miroslava dtto, Krumlov 

Kind ergarten. 

Kyjov. 

lfár. jednota: Kyjov, Veteřov, Koryčany, Vacenovice, Jestřa-
bice, E2ardice. ,_ , 

Skolské spolky: KyjovU. lVI. S., Matice ,hodonska, I}elč~ny, 
Milotice, Šardice, V. Lovčice, Vacenovice, Zdánice ž., Zelehce 
Ždánice m.. Ždánice Ú.M. Š. 

Schulv~rein: Kyjov Kindergarten, Schulkreuzerverein, Ko
ryčany. 

Nové Město. 

Nár. jednota.' V. Bystrice, Žďár, Nové Veselí, Nové Město, 
Borovnice, Stražek. 

Skolské spolky: Ú. M. Š. V. Bystřice. 

Vel. Meziříčí. 

Národní jednota: V. Mezitíčí, V. By teš, Měřín, Tasov, VeL 
Meziříčí d. 

10 
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Školské spolky: Ú. M. Š. V. Meziříčí, dto. Křížanov. 
Schulverein V. Meziríčí. 

Mikulov. 

Jediné hejtmanství, kde nemáme ani jednoho obranného, 
ba vůbec českého spolku. 

Svaz Němců jižní Moravy: Dunajovice L., Mikulov, Drnholec. 
Vistonice Dolní, Nové Sídlo, Lednice, Mikulov (Jugend-Bundes~ 
gruppe), Pardorf, Perná, Nová Ves, Selce, Polany, Mikolov (župní 
svaz), Guldenfurt, Klentice, Mušov, Nové Sídlo (paní a dívek), 
Vistonice Horní, Gutenfeld, Mikulovice (Thaya), Vlasatice, Milo
nice, Bratelsbrun, D. Vistonice (Eiche, Traube), Pulgarov. 

Sch'!,(,lverein: Mikulovice, Perná, D. Dunajovice, Drnholec, 
Guttenfeld, H. Vistonice a Schulkreuzerverein, D. Vistonice. 

Třebíč. 

Národní jednotn: Náměšť, Třesov, Opatov, Předín, Třebíč, 
Rudíkovice, Sedlec, St!lrč, Bl].dišov, Nárameč, Přibyslavice, Cichov. 

Školské spolky: U. M.S. Třebíč 
Schulverein: Třebíč. 

Tišnov. 

Jfárodní jednota.: Kuřírp., Tišnov, Nedvědice, Inačovice. 
Skolské spolky: U. M. S. Lomnice, Kuřím. 
Schulverein: Tišnov. 

Vyškov. 

Nár. jednota: Pozořice, Slavkov, Ivanovice, M. Malkovice, 
Milonice, Bučovice, Praee, Blažovice, Kozlany, Pavlovice, 
nov N., Kovalovice, Bohdalice. 

Školské spolky: Ú. M. Š. Bučovice, Vyškov dtto., Ivanovice 
dtto., Kr. sp. Ivanovice, Hoštice dtto., Dědice Kr. sp. 

S~az Němců sev. 1J%oravy: Kučerov, Rostěnice, Hlubočany, 
ZvonovlCe, Komořany, Cechyň, Lesovice 

Schulverein: Bučovice, Vyškov, N. Rousinov, Vyškov. 

Znojmo. 

Národní jednota: Jevišovice, Mašovice, Mašůvky, Olbram
kostel, Kuchařovice, Pavlice, Citonice, Bítov, Přímětice Tvořihráz 
H. Dunajovice, Kravsko, Únanov, Mik-ulovice, Mramotic'e, Žerotice: 

Svaz Němců severní Moravy: Cížov. 
. .svaz Němců jižní Moravy: Jaroslavice, Strachotice, Stoší

kovlCe na louce, Prostoměřice a Bohunice, Lichovice, Tasovice, 
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Božice, Ktidlovis;e, Oblaz, Vranov, Fryšava, Šumvaldov, Lilien
dorf, Vrbovec, Saldorf Starý, v Hodonice, vDyjákovice M., StosÍ
kovice, Kallendorf, Mlíčovice, Saldorf N., Stítary, Vračovice, Dy
jákovice V., Bohumělice, Kaidling, Suchohrdlí, Edelšpice, Popice, 
Suchohrdlí ž., Práč, Břechov H., Frainersdorf, Milfron, Vrbovec 
(deutschen Burschen), Kyjovice, Micmanice, BoroJice, P9dmole, 
Vrbovec ž., Vrbovec, Vrbovec (Markomanen), Satov, Zeletice, 
Tasovice, Oleksovice, Kounice N~m., Těšetice, Sukov,v Freistein, 
.<]hvaletice, Grafendorf, Hradisko, Zeletice, Gerstenfeld, CnU, Starý 
Saldorf ž., Edelšpice ž., (Kriemhilde), N ej ezchléb, Stosíkovice, Krho
vice, Pulgarov. 

Schulverein: Kr. sp. Vranov, Schv. Bořice, dtto Šatov, dtto 
Frainersdorf, KřÍdlovice Kr. sp., Pechovice, Jaroslavice, Bořice 
Kr. sp. 

K odborům našim dlužno ještě připočísti akademický odbor 
v Praze a ke svazu Němců jihz. Moravy odbor ve Vídni, jenž 
,čítá na 200 členů. 

Celkem tedy máme v oblasti Národní jednoty pro jihozá
padní Moravu 194 odborů Národní jednoty, které odrážejí zuřivé 
příboje 125 odborů Svazu Němců jižní Moravy a 29 odborů 
Svazu Němců severní Moravy. Oproti pak finančně dobte situ
.ovaným 59 školským spolkům německým stojí sice 82 českých 
na stráži, které však netoliko vidí často dno své pokladničky 
prázdné, ale i častokráte, tonouce v dluzích, mají smutné per
-spektivy do budoucnosti. 

Německé spolky naproti tomu nejen jsou štědře podporovány 
od svých bratří z tíše, ale mohou se též honositi, že její členové 
a soukmenovci plní věrně povinnosti členské a národní. 

Tak také zářným příkladem pro ryze české kraje (Bosko
vice, Nové Město, Tišnov, Vyškov atd.) mělo by býti na příklad 
hejtmanství mikulovské, kdež téměř v každé obci je odbor Svazu 
Němců jižní Moravy. Podobně je tomu též v německých obcích 
na Znojemsku. 

Než marné jest volání a dává'lí za vzor našim krajům 
českým zářivých příkladů našich národních odpůrců. Ten dobrý 
český lid ten dovede snésti příliš mnoho. Co jemu na tom zálezí, 
že jeho bratr neh sestra je duševně mrzačena a hospodářsky 
vyssávána, jen když on je v pokoji a bázni boží živ. A vzplane-li 
.přec v něm v rozhořčeném a spravedlivém hněvu krev, vzplane 
v něm jen na chvíli a pak upadne opět v lethargický spánek. 

V nitru lidu českého doutná příliš nep'l.trná jiskerka národ
ního vědomí. A proč? Poněvadž máme příliš málo národně uvě
domělých českých matek! StarořÍmské matrony vodí valy dítky své 
na hroby proslulých bohatýrů, starokřesťanské matky přiváděly 
své syny a dcery na hroby mučeníkův a - kam, kam vodí na
,ději svou matky české?! U nás ospalost národní skoro pod každým 
prahem. U nás hnízdí národní lhostejnost a bují rychleji než 

10* 
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Přebled menšinovýcb spolků V oblasti Národní jednoty pro jbz. Moravu. 

Autonomní 
města 

a hejtmanství 

1 I Brno město • 

2 I Jihlava " 

3 Znojmo ~ 

4 Boskovice 

Brno venkov 

Budějovice M. 

Dačice . 

8 Hodonín 

9 Hustopeé. 

10 Jihlava venkov 

11 Krumlov Mor, 

12 Kyjov 

13 Město Nové 

14 Meziříčí Velké 

15 • Mikulov 

16 Třebíčť •.•• 

17 Tišnov. 

18 Vyškov 

19 Znojmo venkov , 

20 Praha 

21 Vídeň 

Celkem 

I 
Nár,jed-I Svaz Němců ,I' Školské spolky 

nota I ~ 
pro 'I II 

1 J'iho~a'p severo- J'ihomo-I Mo::;'vU: mor, ravských čes~1 německé 
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koprivy. 1J nás rozbijí své stany sobectví a účinkuje až běda. 
Pod našimi krovy stále rozervanost. A proč ? Naše č e sk é 
ženy a matky neumějí vychovávati své dítky 
II á rod n o s 1. ně, ne umě jí p ě s ti t i v útl Ý ch sr d é č
k ách cit hr d o s t i a I á s k Y k rod n é m u j a z y k u, n á
,rodu a vlasti a raději za kus bídn8ho hávu a za 
j i dáš s k Ý g r o š z ap rod aj í svůj dra h ýk I e II o t dr á
p ů m o dvě k 8 hon a š e hon e pří tel e. 

Obracím se tudíž především k Vám, ženy a matky české, 
s vroucí' prosbou, abyste probouzely dosud dřímající družky 
z ospalosti národní a postavily se hrdě v šiky naše. 

V rukou Vašich spočívá spása i smrt našeho drahého ná
roda, v rukou Vašich chlouba naší vlasti! v vychovejte nám f' á d l'I é 
muž e, ryzí charaktery a vykonáte pro vlast více nežli mužové 
sami a jejich vůdcové v parlamentech. 

Vedeme zvláště nyní zápas krutý, zápas krutější nežli hrdi
nové thermopylští. Tam ze hrstkou malou chrabrých bojovníků 
stál národ veškeren proti nepříteli - zde národ kleslý těžkou 
ranou, vyrván jsa teprve nedávno z náručí hrozné smrti a pro
buzen k lepšímu životu" poznává sám sebe ve svých bojovnících. 

Chceme-li z boje toho odnést si palmu vítězství, a tím také 
uchovat dědictví otců svých, tu třeba především obě t a v Ý ch, 
p i I n Ý c h p r a c o v n i k ů, a z a dr u h é pen ě z. A jest-li 
každý podá nám své pomocné a štědré ruky, pak provázet nás 
bude plný zdar, kterého jednota naše v hojn~ míre zasluhuje a 
potřeb.uje, aby úkolu svému čestně dostála. 

Casto naříkáme nad ztrátou té neb oné naší posice. Kdo 
ji má zachovati národu? Národ sám ve svých jednotách obran
ných! K tomu však tf'eba vedle obětavých a svědomitých pracov
níků i peněz, a nebude-li Národní jednota finančně silna, nebude 
moci plně úkolu svého konati, treba sebe ostražitěji na stráži 
stála. Mají-li konečně prestati jeremiády o ztrátách půdy národní, 
pak povinností našeho území českého je, aby ze všech sil svých 
ptispělo jednotě po stránce peněžní, aby dary a příspěvky členské 
byly nejen v rozpočtei'h obecních, spolkových, peněžních a prň
myslových závodů našich, nýbrž i v rozpočtu každého jednotlivce, 
jenž hlásí se k národu našemu! 

Posledních 6 let Národní jednoty vykazuje značnou čin
nost, na mnoze i krásnými úspěchy provázenou. A třeba 
se dosud nemůže vykázati výsledky tak imponujícími, jako 
sťastnější jednoty sesterské v království, prece jen s po vděkem 
říci musíme, že ledy vlažnosti a lhostejnosti ponenáhlu ale jistě 
roztávají a že jednota naše dochází zasloužené prízně a poroz
umění veřejnosti naší! 

Dnes má NárodFlí jednota nase 6502 členů. 
Kolik míst však máme ještě, kde není odborů! Kolik lidí 

.zámožných a uvědomělých, kteří nejsou její členy! A přec ne-
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mělo by býti opravdu uvědomělého Čecha, jenž by nebyl v řa
dách našich, nemělo by býti místa, vesničky a města, kde by 
nebylo odboru našeho. A dnes bohužel máme ještě okresní 
města. města ryze česká, města se středními a jinými školami, 
kam marně odbory proniknouti se snažÍ, kde nenašlo se 15 lidí,. 
kteří by založili odbor Národní jednoty. 

J e s t t o věr u s m u t n é, ž e v 1 a s t n í tělo, v I a s t n í 
k r e v n ech á vám e z mír a t v m u k ách mez i o d p a d
l i c tví man ev I a s ten e c tví m. M I u vím e pln Ý m i úst Y 
v 1 a s ten e c k é fr á z e, a len e j srn e s t o, aby ch o ll' 
pod a I i P o moc n éru kyt o n o u c í, m m e n š i nám. T o 
je při nejmenším nesvědomItost. Na skutky, 
jsme chudi a tuto ubohost zakrýváme slzaml 
nad n e u těš e n ými p orně r y - - -

Kéž už tedy ledy lhostejnosti k naší Nár. jednotě roztají, 
aby konečně rozproudil se zdravý, pokrokový ruch po celém 
poli působnosti Národní jednoty pro jibozápadní Moravu! 

Pokrok V oblasti Národní jednoty pro jihozáp .. 
Moravu po stránce národohospodářské. 

Psáti o pokroku národohospodářském, jaký se udál v jisté' 
oblasti v době dvaceti let, není tak snadno, protože vyžaduje 
to důkladného prostudování spousty materiálu a znalosti míst
ních poměrů. Omezím se tedy na referát stručný a kusý, pokud 
mi bylo možno v tak krátké době, jaká k vypracování referátu 
vyměřena, látku spracovati. 

Že ani po stránce hospodářské neustrnula naše západní 
polovice Moravy v stagnaci, právě jako v ohledu kulturním a 
národním, jest samozřejmo. 

Tomu nasvědčuje síla průmyslových a obchodních podniků: 
za posledních dvacet let vzniklých a utěšený rozvoj rolnictví~ 
buďsi to již v dobytkářství, pěstování plodin, strojnictví, vzdělá
vání půdy anebo v rozhojnění institucí kulturně-hospodářských. 

Co od věků brzdilo postup specielně našeho českého prů
myslu, obchodu a zemědělství, byl boj s našimi nepřátely -
Němci. Nadáni všelikými privilegiem i vlády, země a po případě 
i správ obecních, osobili si časem taková práva, že leckde ovládli 
situaci a Čech stal se cizincem ve své vlastní vlasti, byl od
strkován, utlačován. K tomu ovšem přidružují si mnohé hospo
dářské nedostatky, jež jsou jen výsledkem některých nedostatků' 
naší povahy. Mám tu na mysli zejmena známou naši českou ne
podnikavost, houževnatý konservatismus, nedostatek obchodního 
ducha a národní vlažnost. V uvedených vlastnostech nás roz-
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hodně Němci a Zidé předčí, a jest to také příčinou, proc JSou 
hospodářsky silnějšími. Brno samo na př. má dobrou polovici 
českého obyvatelstva, ale hospodářsky jest slabší než Němci; tito 
okkupovali průmysl a obchod, kdežto české obyvatelstvo spo
kojilo se postavením závislým jako úředníci a dělníci. Než, i 
v těchto odvětvích pomalu spěje český živel ku svému vývinu. 
Máme-li si však pravdu pověděti, musíme říci, že v oblasti naší 
máme málo podniků ryze českých. Velké po~niky obchodní a 
průmyslové jsou napořád v rukách Němců a Zidů (na př. známé 
brněnské textilnictví). 

Co to znamená pro české obyvatelstvo nejen v naší oblasti, 
Nýbrž i v celé Moravě, když pomyslíme, že Brno jest jedním 
z nejprůmyslovějších měst v mocnářství Rakousko- Uherském, 
snadno lze si domysliti: Německé hradby Brna bude nám těžko 
dobývat, dokud hospodářská převaha bude na straně Němců. 
Menších podniků máme sice dosti,. ale výrobky jsou většinou 
německé. Z těch pak, které jsou českými, nese značná část (viz 
Brno!) signum národní vlažnosti, nerozhodnosti. Nezapomenutelný 
Ionský "Volkstag" ukázal mnohé slabiny našeho hospodáf'ského 
života a přesvědčil nás, že jest nám ještě mnoho doháněti. Máme 
snad nejvýše svůj obchod, ale nikoli svůj průmysl. Celá dlouhá 
léta ani bohatství lidské síly, ani bohatství půdní nenacházelo 
dosti upotřebení a nové podniky jen velmi pomalu se zakládaly. 
V zemědělství se značně až do dnešní doby pokročilo. Mor!lva 
jest zemědělskou zemí par excellence. Máť 97 proc. veškeré plodné 
půdy proti 3 proc. plochy neplodné. Asi 50 proc. jest ~rodnou 
rolí, kdežto pastvin jest pouze 10 proc., zahrad a luk ne,co přes 
8 proc., lesů přes 26 proc. Zemědělství, s ní~ž spojeno Jest do: 
bytkářství a lesnictví, jest na vysokém stupm rozvoJe a Jest neJ
důležitější živností moravského lidu. Po většině vzdělávají se 
i u nás pole racionelně, ba, možno říci vzorně; jen některé 
zastrčené kouty jdou věrně ve šlépějích svých starých dě~ů: 
protože pokruk hospodářský se jich takřka ani nedotknu!. Prakhčh 
hospodáři sami dobře by mohli vyprávěti, že za posledních 
dvacet let vykonalo hospodářství znamenitý krok kupředu ve 
všech částech výroby zemědělské: v orbě, setbě, sklizni, zpraco
vání plodin, chovu dobytka atd. Neposlední zásluhu o tento 
rozvoj zemědělství má hospodářský průmysl (stroJnický, cukro
varnický, lihovarnický, sladovnický, pivovarský, cihlářský, vápe
nický, škrobárenský, olejnický, mlékařský, mlynářský a ~.), k~erý, 
buďsi že stará se o podmínky vzrůstu budoucí plodmy (Jako 
průmysl strojnický), buďsi přetváří vhodným způsobem k různým 
účelům hotové suroviny, jest vždy nerozIučným společníkem mo
derní oekonomie. 

S potěšením konstatujeme, že v posledních 20 ·letech po
vstala v užší polovici Moravy celá řada rolnických mlékáren, 
škrobáren, lihovarů, lnářských družstev, obilních skladišť a jiných 
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různých podniků, jež nelze pro nedostatek místa ani podrobně 
vypočítávati a které vesměs svědčí o utěšeném rozmachu na 
poli moderního zemědělství. 

Ač naše západní polovice Moravy jest, pokud se jakosti 
půdy týče, chudší polovice východní, kde rozkládá se větší část 
požehnané Hané, přece i tu daří se skoro všem hlavním plo
dinám hospodárským. Pšenice daří se nejlépe na Brněnsku\ 
Vyškovsku, Hustopečsku, Hodonínsku, Krumlovsku. Méně dobré 
půdy pro pšenici jsou na Novoměstsku, Jihlavsku a Velko
meziríčsku. 

Žitu vede se dobre na Brněnsku, Vyškovsku, Velkomezi
ríčsku, Třebíčsku, Krumlovsku, Dačicku, Hodonínsku, Husto
pečsku - možno tedy Nci, že v celé jihozápadní Moravě. 

Ječmenné půdy jsou na Vyškovsku, Brněnsku, Hustopečsku, 
špatné na Jihlavsku, Velkomeziříčsku, NovoměsŤsku. 

Ove~mou úrodou bývají obdařeny nejspíše na Brn.ěnsku, 
Krumlovsku, Dačicku, Boskovicku, Vyškovsku, Třebíčsku. Spatné 
úrody ovesné bývají na Kyjovsku a Hodonínsku. 

Výnos jednotlivých plodin bude nejlépe patrný z tohoto 
přehledu: • 

P š e nic e: Hodonínsko po ha 17'2 hl., Zďársko 5 hl., 
Bystřicko p. H. 6 hl., Novoměstsko 6 hl. ; 1 hl. nejvíce váží 
v okresích: Židlochovice 77'8 kg., Krumlov 78'9 kg., Znojmo 
78 kg. 

Žit o: Hustopečsko po ha 18 hl., Hodonínsko 18 hl., Ždá
nice 18 hl., Breclava 21'9 h!., Vranov 17'9 hl., Znojmo 17-8 hl. ; 
1 hl. váží v okresích: Židlochovice 75'9 kg., Slavkov 75 kg., 
Klobouky B. 74 kg., Ivančice 74'9 kg., Kyjov. Ždánice a Břeclava 
po 74 kg., Boskovice 67'9 kg., Nové Město 67'7 kg. 

Ječ m e n: Tišnov po ha 22 hl., Ivančice 18 hl., Brno 
17 hl., Břeclava 18 hl., Hrotovice :20 hl., Slavkov 18 hl., Vyškov 
20 hL, Žďár 9 hl., Bystřice p. H. 9 h!., Nové Město 10 hl., Ve!. 
Meziříči 10'4 h.: 1 hl. váží v okresích: Židlochovice 66 kg., 
Klobouky B. 65 kg., Hustopeč 64 kg., Blansko 66,kg., Boskovice 
65 kg., Brno 65 kg., Dačice 66 kg., Telč 66 kg., Zdánice 67 kg., 
Břeclava 66 kg., Ve!. Meziríčí 66 kg., M. Krumlov 68 kg., Trebič 
67 kg., Slavkov 68 kg., Vv'škov 66 kg .. Znojmo 66 kg., Nové 
Město 59 kg., Žďár 60 kg., 'Bystrice p. H. 60 kg. 

O ves: Blansko 22 hl., Boskovice 20 hl., Kunštát 910 hl., 
Ivančice 22 hl., Tišnov 26 h!., BřecIava 26 hl., Hrotovice 21 hl., 
Příbor 20 hl., Bučovice 20 hL, Žďár 12 hl., Nové Město 12 hl; 
1 hl. váží v okresích: Blansko 45 kg., Boskovice 45 kg., Kunštát 
46 kg., Tišnov 45 kg., pačice 48 kg., Jemnice 46 kg., Telč 45 kg., 
Velké MeziNčí 45 kg., Zďár 46 kg., Třebíč46 kg., Slavkov 45 kg., 
Bucovice 45 kg., Mor. Budějovice 46 kg., Znojmo ~5 kg., Hu
stopeč 40 kg., Brno 40 kg., Ždánice 40 kg., Hodonín 39 kg., 
Nové Město 40 kg., Vyškov 40 kg. 
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Dle toho sype t~dy p š e nic e nejvíce v kraji břeclavském 
(23 hl.) nejméně na Zďársku (5 hl.). Rozdíl sklizně v nejbohatším 
a nejchudším kraji činí po 1 ~a. 18 hl. Nejvíce váží na Krum
lovsku (78'9 kg), nejméně na Zidlochovicku (n'8 kg.) 

Žit o nejvíce sype na Břeclavsku (21'9 hl.),nejméně na 
Znojemsku (17'8 hl.) ; nejvíce váží na Židlochovicku (75'9 kg.), 
nejméně na Kloboucku, Kyjov-sku, Ždánicku a Břeclavsku (74 kg.) 

. Ječ m e n nejvíce se urodí na Tišnovsku (22 hl.), nejméně 
na Zďársku á Bystricku p. H. (9 hl.) ; nejvíce váží na Krum-
lovsku, cnejméně na Novoměstsku (59 kg.) • 

O ves nejvíce sype na Břeclavsku (26 hl.), nejméně na Zďársku 
a Novoměstsku (12 hl.); nejvíce váží na Dačicku (48 kg.), nej
méně na Hodonínsku (39 kg.). 

Cifry vzaty jsou ze zpráv ministerstva orby, jsou tedy zcela 
pravdivy. Jsou nám nejlepším dokladem, jak i v této naší oblasti 
jsou rozdílné poměry tellurické a jak dle toho také pokrok kolísá. 

Mimo uvedené plodiny pěstuje se též po nlznu v menší 
nebo větší míře proso, .vikev, kukurice, hrách, řepka, mák, anýz 
a fenykl, len, zemáky, cukrovka. zelí, jetelové semeno. Taktéž 
jsou bohaty krajiny jihozápadní Moravy loukami, jež jsou základem 
zdárného chovu dobytka. Zmínky zasluhuje také vinařství a ovoc
nictví. Známé jest moravské zelinářství, zejména ivančický chřest, 
znojemské okurky, zelí a kapusta z Brněnska. Jaké na př. ohromné 
množství okurek ze Znojemska se vypěstuje, o tom učiní si každý 
pojem, když uvedeme, že v r. 1897 prodalo se jich 100 vagonů 
a 70.000 beden. 

Chov dobytka jest rovněž v utěšeném rozvoji. Nejpěknější 
koně jsou na Brněnsku a Znojemsku. V dobytku hovězím nejsou 
ustálené rassy, ale zeměď. rada všemožně se stará o zvelebení 
chovu hovězího dobytka zakupováním pIem. býků, pořádáním 
výstav, poskytováním odměn chovatelům a pod. Chov ovcí sice 
rok od roku klesá, nicméně v některých krajinách se udržuje; 
ovšem že ovce jemnovlnné, před lety pěstované, ustoupily jako 
všude ovCÍm hrubo vInným, masařským. . 

Ač jest Morava pomprně malou zemí, přec její chov dobytka 
má pro říši značnou důležitost. Počet dobytka značně se zvětšil 
a v budoucnosti bude třeba zaříditi intensivní chov dobytka, 
protože spotřeba masa a. živočišných výroHů stále bude na 
Moravě stoupati. Také má budoucnost chov drůbeže a králíků; 
nutno oboje co nejvíce rozšířiti, a lze předem ujistiti, že stane 
se intensivní chov drobného zvÍf'ectva pěkným zdrojem příjmu a 
pramenem blahobytu nejchudších vrstev. Mnoho peněz vyhazu
jeme za vepřový brav, který by se právě II nás mohl mnohem 
více pěstovati, abychom nebyli odkázáni jako až posud na pf'ívo.z. 

Od roku 1886 prodělávalo naše zemědělství v jhz. Moravě 
všelijaké krise, zaviněné ponejvice konjukturou a pohromami ži
velními. V roce 1892 mld to výminečně ochromeno bylo nejen 
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rolnictví, nýbrž i· veškerá ostatní výroba a průmysl. cho:erou; 
která náhle v Něme~ku vypukla. Oblast ~aše byla SIce pred m 
uchráněna, ale přísnými policejními predplsy byl~ ~mez~no ?b
chodní spojení, zakázáno odbývání trhů .. a tc: prave ~v uze,mrch, 
která platila za největší konsumenty. TlI~ ruse;na, neJ~Il:,~lr?~a, 
nýbrž i prodej a utrpěly škody na prvn~m mIste n~J~lzsl. trl,dy 
výrobní a pracovní t. j. malí. řemeslnícI, o,b~hod~lCl, ,delmcl, 
protože nastal nedostatek surovm ku zpracova~l potrebnych. Do 
krajnosti hnaná profylaxe zavinil~ šp~t~ou .výŽIV~ - a okolnost 
tato již sama málem stačila k prlvodem epldemle.. .. . , , 

R uch k o mu n i k ač n í bral se v oblast: Jlhozap::dm 
Moravy odjakživa hlemýždím krokem, ač, v tom smeru, pok?usel~ 
se bezpočtukrftte obchodní a živnostenska ko~o~a brnenska, a ac 
statisticky bylo odkázáno, že nedostat~k lok~ln~ch dra~ If1,a ne
blahý vliv na populaci obyvatelstv~ v Jed~.otll".y~h kr~Jlr;~ch. 

I průmyslová kolonisace, ktera pro zrlzovam lokalmch drah 
mluvila a veliká jejich důležitost národohospodárská vů?ec byla 
po celá desíti i dvacítiletí, slabým důvode;n pro povolane faktory. 
Byly tedy lokální dráhy Zl'ízeny. postupne takt?: " 

R. 1884 dráha Bzenec-KYJov, r.1885 draha ,Brno-Tlsnov, 
r.1886 dráha Boží Požehnání-Okří~ko, r. 1886 dr~ha Studenec
Vel. Meziříčí, r. 1887 dráha Brno;-KYJov, r. ~888~raha Uh. Bro~
Vlárský průsmyk, r. 1889 draha Mor" zapad.m, r. 1889 draha 
Rohatec-Strážnice, r. 1891 dráha Hodonm-Hohce. . 

Mimo to 9. září 1894 povolena byla lokál~a . Vrano:~ce
Židlochovice a tentýž rok 10. září Mor. BuděJov~ce-Pohcka. 
Roku 1896 zřízena byla zemědělská banka" ktera Sl obrala ~a 
úkol podporovati mezi jiným také stavbu ~okal~k. Ruch ko~~m
kační by mohl oblast naši )e~~ě mnohem. VIce n~rodohospodarskl 
poidvihnouti, kdyby se clle)l roz~roudll; dlu~n.o, pod9tknout~, 
že zřizování lokálních drah u nás Jest daleko Jeste za Cechaml, 
Styrskem a Haličí. . 

V roku 1898 vzaly svůj pllvod ži vnoster:~ke soudy, 
tak jak jsou dnes konstituovány. Kompe~ence zlvnostensk~ho 
soudu rozšířena mimo Brno na ob,ce: K~alo,!:? P?le, Jundl.ov, 
Horní a Dolní Heršpice, Komárov, Cer;novlce, Zld~mce; ~usovl~e, 
Maloměřice Juliánov Obřany, Přízřemce, Bohomce, Zabrdov.lce 
a Kamenný Mlýn. T~muto soudu jsou po.dří.~e~y všec~y podm~y 
v okrsku živnostenského soudu se nachazeJlcl, krome zelezn~c. 
Podniky ty dělí se na sedm skupin: 1. Velkovýroba kovů a stroJů; 
2. Malovýroba kovů a strojů. 3. Textilní pr~my,sl. 4; Stav.ebr;.l 
živnosti. 5. Živnosti kožní a oděvní, ozdobmc~e a caloumcke. 
6 Živnosti obchodní. 7. Ostatní všecky živnosh. , 

. vývoj živnostnictva, obchodnict~a i r?IIl:ic.tva, .. b~al se,. hm 
snlěrem, že utvořil každý stav o r g.a n I s a c l, .Je~ haJ~ Jeho zal~Y· 
Živnostnictvo má svoii Zemskou Jednotu a Ustredm .spolek ZIV
nostníků moravských," obchodníci svoji Obchodnickou Jednotu pro 

- 155-

Moravu a Slezsko. Rolnictvo není sdruženo ve zvláštní celistvou 
organisaci stavovskou a sdružuje se jen ve spolky hospodářské 
místní a okresní. Za to drží nad ním patronát zemědělská rada, 
jež se vzorně o jeho prospěch stará. Jinak má ono zvláštní od
borné spolky, jež pečují o povznesení jednotlivých odvětví hospo
dářských; jsou to následující zemské spolky: ovocnický, drůbež
nický, ústrední včelai'ský, rybářský, ústřední svaz rybářský, vinařský. 

Jest to právě naše oblast, která oplývá jednak bohatými 
krásami přírodními, jednak některými praktickými zvláštnostmi. 
Obé jest pro obyvatelstvo její zdrojem příjmů, protože přitahuje 
mnoho cizinců. Mám na mysli zvláště Moravský Kras s jeho 
romantickými krápníkovými slujemi a propastí Macochou. Na 
Slavkovsku u obce Saratice objev~no bylo roku 1896 zNdlo 
minerální vody, která pod jménem "Saratica" rozváží se v obrov
ském množství nejenom doma, nýbrž i do ciziny. Tak na pf. 
již roku 1~96 vyvezeno bylo 50.000 láhví, roku 1897 již 95.000~ 
Spotřeba Saratice rok od roku stoupá a vypravují se ve velkém 
zásilky až do Kalifornie, Srbska a Ruska. Láhve a korky kupuji 
se od různých českých firem, tak že i po té stránce podporuje 
se český obchod a průmysl. Majitelem zNdla jest dr. Fr. Veselý,. 
známý příznivec naší Národúí jednoty a bývalý její starosta. 
Jsou to bohužel ojedinělé prípady, kde podniky tak výnosné 
octnou se v podnikavých českých rukách. 

Základní podmínkou pokroku, ať již v průmyslu, obchodu 
nebo rolnictví jest řádné školství odborové. Nebudu se podrobně 
rozepisovati o tomto předmětu, protože jest to úkolem školského 
referátu, kterým pověřen byl p. uč. Matějík. Chci jen všeobecně 
podotknouti, že za posledních dvacet let byl učiněn v zařizování 
škol odborových ohromný krok ku předu. Rolnictvo v naší 
oblasti nemůže si stěžovati, že by trpělo nedostatkem škol, 
protože je takřka v každé krajině již škola, ať zimní, ať rolnická, 
ať ovocnická. Rolnické školy (s 2letým vyučováním) máme v Ivan
čicích, Vel. Meziříčí, Bzenci (= rol.-vinařská); zimní hosp. školy 
(se 7 měsíčním vyučováním v zimních měsících): v Boskovicích, 
Bystřici p. P., Vel. Byteši, vDačicích, Jaroměřicích, Jihlavě, Ná
měští, Podivíně, Slavkově, Slapanicích, Tišnově, Trebíči, Vyškově. 
Pomologický ústav jest v Bohonicích u Brna, lesnická škola 
zřizuje se v Jemnici, lnářská ve Zďáre, zimní hosp. v Kyjově. 
V Kloboucích u Brna zřízena bude škola vinařská. Ve Velkém 
Meziříčí jest tamějším dámským odborem Národní jednoty zrízená 
vydržovaná hospodyňsko-zahradnická škola »Světlá", jediná to 
svého druhu škola v Rakousku vůbec. Vzdělání hospodářskému 
napomáhají mimo to kursy hospodářské a hospodyňské, pořádané 
každoročně zemědělskou radou a pokračovací školy hospodářské, 
- jež se však bohužel nevžily ještě tak, jak by toho zasluhovaly. 
Značnou důležitost má také zemská výzkumná stanice v Brně, 
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která řízením odborníka řiditele Vaňhy vykonává svoje úkoly ve 
prosp~ch rolnictva jak náležÍ. " . " o , 

Zivnostenské školy (i'emeslmcke) potreb~J~ dukladne reorga
nisace a intervenováno v tom smyslu u mlmsterstva obchodu 
již Ionského roku. Živnostnictvo domáhá se zřízen.í č~ské státn~ 
všeobecné řemeslnické školy, protože posud neeXIstUje na cele 
Moravě ani jediné a jest zřízení její nesmírnědůl,~žito pro ~d
bornou výchovu živnostenského dorostu. Posud deJe se tak Jen 
v řemeslnických školách pokračovacích a ve zvláštních kursech. 

O obchodní vzdělání jest již lépe postaráno; máme tu 
nejen obchodní školy pokračovací, ný.b~ž i, ~yšší obchodní, školu 
českou v Brně, ztízenou r. 1897 a pnvatm skolu obchodm (pro 
pány i dámy) prof, Získal~, která ~řízena b~la ,roku ,1899. , 

Odborné vzdělání prumyslove a techmcke skyta vyŠŠI prů
myslová škola a vysoká škola technická. Loni bylo interveno
v~no u místodržitelství o průmyslové pokračovací a odborné 
školy v Brn.ě Bi'ezové Cerné Hoře, Hrotovicích a Letovicích. , , bl . Pokud se některých zvláštností v pokroku hosp. v o astl 
naši týče, sluší jmenovati zřízení dvou nových okr. hejtmanství 
v r. 1896 a sice Tišnova Mor. Budějovice. 

O hospodářském mohutnění Brna samého dalo by se mnoho 
psáti, ale že brněnská správa obecní k mohutnění h?spodářskému 
nepřispívá ba naopak je dusí, snad těžko by uvěřIl ten, kdo do 
machinac; této "vzorné správy" není zasvěcen. Připomínáme 
jen jeden moment, do něhož si sami Něr~lCi. trpc.~ ?!ěžUjí. a to 
jest nesmírné přetěžování ,o~yvatelst~a d~~e,~I a pmazkal1!-~' ,~est 
to jednak rapidní zvýšovam obecmch pmazek, J~dnak pť1~az~k 
k činži domovní, které v dohledné budoucnostI dostOUpI za
vratné výše. Ve výroční zprávě Obchodní a živnostensk~ ko~ory 
,z r. 1896 se do slova praví: "Tyto momenty v souvIslosti se 
zvýšenými cenami uhlí nutno připomenouti, ježto zdražují životní 
podmínky osob v průmyslu a obchodu zaměstnaných a jsou 
příčinou, že konkurenční poměry podniků hlavního měst~ ,Brna 
stěžují a i II d u str i i v ž d Y v i c e z Brn a v y tl a é u J 1." . 

Bude jistě českou veřejnost zajímati, podáme-li obr á z k y 
p r ů mys lov Ý c h, o b ch o dni cha eventuelně zem ě d. ě 1-
s ký c h po měr ů v okresích jednotlivých odborů Národní Jed
noty, tak, jak nám byly v posledních výročních zprávách 
ovšem hodně kuse - popsány. 

Na Jih I a v s k u (sděluje odbor v Batelově) jest továrna 
suken a fesů L. Novotného. Škrobárna jest u samého Batelova, 
ale na území již českém. Rozšíi'en jest také průmysl perleťářský 
a truhlářský. Z odboru v Třešti oznamují, že jest tam v roz
květu průmysl dřevařský (vyrábějí se hodinové skříně, stolky, po
klopy na šicí stroje, nábytek). Je tam dále továrna na sukna a 
na sirky. Průmysl dřevařský a drobné podniky jsou české; cel
kem českých· dřevařských podniků jest šest, hlavní jest německý 

- 157-

a patří firmě Stern & Knapp. Bohužel jest národní život na Ji
h.lavs~u .vel~ce chabý a, r:enÍ t~dy s, to, využitkovati příznivou 
SItuaCI, Jaka se mu prave v přltomne době podává k národo
hospodářskému zmohutněnÍ. Takovým způsobem ztrácíme ostrů
vek jihlavský pomalu, ale jistě. Pravil jsem, že Přítomná doba 
jest k získání ostrůvku jihlavského nad jiné příznivou. Proč? 
Němci hospodářsky na Jihlavsku upadají; jest to následek hol
dování německého rolnictva výštřednímu, nezřízenému prosto
p~šn,é~u ží votu, jehož zásluhou přicvházejí i nejlepší st~tky rol
mcke Jeden po druhém na buben. Ceská podnikavost mohla by 
se tu výborně uplatniti, kdyby uvědomělí rolníci čeští skupovali, 
tyto německé statky. 

S hO,spo~ářsko,u silou, česk~ho živlu dostavila by se sama 
s:bou ta ke uvedomelost narodm a v nedlouhé době poměry na 
Jlhl,avsku .by. se obrátily. Podobně lze ZÍskati i některé velkostatky. 
!i: ukolům .tem byly by povolány v první řadě odbory Národní 
Jedn?ty a Jest tedy nesmír~ě důležito, aby pevná organisace ná
rod~I p:ove~ena byla .na Jlhlav,sk? do. v~:c~ podrobností a pro
myslen~ a. ,sl,ce v dobe co m~zna neJ~hzšI .. Bude tedy nutno, 
aby, stavaJlcl od?ory probuodIly se k mtenslvní činnosti a aby 
z~loz:na byla c;la SIť odb~ru nových. Tím hy bylo také blaho
da:?e para.lrso,vano zhoubne půs?be~í "N ordmahrerbundu", který, 
pozlvaJe pnzne a podpor peněžDIch ustavů, zámozných jednotlivův 
I spolků, udoláv.á naše české menšiny v seveníc!I krajích Moravy. 

NaD ač I? k u (odb?r B~dč a. Nová R~še) jsou mlýny 
s pohonem vodmm a parmm, pIly, CIhelna, vapenka lihovar. 
V Dačicí.ch jest německá továrna na hospodářské stroje' fy. Klang 
~ syn. Jmak obyvatelsbo živí se rovněž rolnictvím. V Studené 
Jest továrna na knoflíky (česká), která zaměstnává na 80 dělníků 
a, patří hra~. Podstatskému; mimo to jest tam pivovar a velko
zavod uzenařský. 

. N, a Tře b í č s k u (odb. Opatov a Předín) kvete průmysl 
knofll~a~ský (p~rleťářský), ,zejména v Předíně. Prftmysl tento však 
postrad1l: orgamsace, ktera by sprostředkovala nákup materialu 
a,prodeJ výrobkft. Porozumění pro tuto organisaci by tu beze 
VSI p.ochyby bylo, jen jest potřebí, aby se jí povolané ruce 
c~opIly. Tři dvory s lihovarem (Nárameč) patří Němci dru. 
RIchardu ~arattovi; na če~k~ dělnic~vo nečiní se se strany vel
~ostatku natlaku a ponechava se mu Jeho přesvědčení. V Třebíči 
JSou koželužny, jirchárny a dílny na obuv, které zaměstnávají 
n~ 2000 dělníkft. Z Náměšti oznamují, že průmysl tam není 
žadný a že tkalci vymírají. 
v' Ve, v ~ n oj m ě a, na, Znojemsku. vftbec potřebuje český 
zl~el, zvlaste v hospodařskem ohledu. všemožné podpory a za
stan~ •. , . K tomu účelu bylo by záhodno, vedle jiných podniků,. 
Z~IOZlh dvouletou českou hospodářskou školu, která by vycho
vavala rolníky inteligentní a uvědomělé. Důležito jest, okupovati. 
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pildu českými zemědělci a využit~.ovati každou ~říleži~o.st, kde 
to jen možno. V tom směru staraJl se odbor~ Na~odm ,Jednoty 
jak jen mohou. Odbor Bítovský .vfZval. na pro Naro~~!, Radu, 
Národní jednotu a redakce čelněJšlch hsti'l, aby t~meJsI ~elk~: 
statek v ceně 3 mil. korun, který dospěl ku prode]l, kOUpIl nas 
český člověk. Boh:užel narážejí. podobné výzvy buď~o na ned~
statek podnikavostI anebo. kap~talu .• ~)d?~r v ~rav~k~ ref.eruJe 
'o německé továrně na hlměne ZbOZI, Jez zamestnava aSI 100 
dělníkil; jest tam vilbec pri'lmy~l ?l!něný ~n~~ně ,rozšířen. P,o-

. dobně referuje i odbor v TvořlhrazI o clhlarstvl (v ,menšI~ 
rozsahu) a hrnčířství (ve větším roz.sahu). Od~or v U~an~v~ 
poznamenává, že tamější němec~á člstír~a }molmu zamestnaya 
v době letní asi 60 českých dělmkil; v Zlme se tak nepracuJe. 
Mimo to jest v obci lihovar. 

Znojemsko jest nejdilležitější naší posicí Fž:Uí a jest zase 
úkolem v první řadě našich odbori'l, tento kraj. Jedna~ hospo.
dářsky jednak národnostně sesíliti a paralysovati tak vItv výboJ
ného ' Sudmahl'erbundu", který na Znojemsku má své těžišt~ a 
roztab'~je se po celém moravském jihu způsobem nestydat~m. 
Při poslední své valné hromadě (letošní) konstatoval tento "Sud
mahrerbund" 113 odborů. 

Mor. Bud ě j o v i c k o jest krajinou n~. pr~:nysl ch~dou 
a převládá výroba zemědělska. V Mor. BudeJovlClch. stOJI zll: 
zmínku výroba hosp. strojů a p~rleťářs!vL V Budkově Jest parm 
pila v Oponěšicích lihovar; obé Jest majetkem velkostatku ~l,ech
tens'teinského (německého), j.ehož ústr'e~ní správa, .na~hazl • se 
v Mor. Krumlově. V DomamIlu provozuJe se bednarsf.Vl z r:u~k
kého dříví; v míst~ j~st osm ~~strů ~edná!ských. V Lesor:l~l(~h 
jest lihovar a parm 'pIla. T~ktez' ~ Lltoholl a v !akub?ve Jest 
po lihovaru; první Je v rukach nemeckých, dl;'uhy v nemeck?: . 
židovských. V Pálovicích jest poplužní dvůr s hhovarem, rovne,z 
v rukách německo-židovských. 

Na Hodonínsku (referuje odbor v Bilovicích) jest kru
hová cihelna, cukrovar Kuffner & spol. v Břeclavě. 

Žid 10 ch o v i c k o vyznamenává se čilým průmyslem, 
bohužel po většině německým. V Syrovicíc~ j,est lihovar, v Hr,u
šovanech cukerní raffinerie, která zaměstnava po cel~ rok. s~ale 
WSi 100 dělníků, v době kampaně 800-::-.900. V. I,taJh~ad.e Jest 
rolnická akciová sladovna Wintrova, v ZIdlochoVl~JCh ::lteu;lOva; 
Ve Vranovicích cukrovar české cukerní společnostI, v Noslslavl 
značný počet cihelen. V Židlochovicích jest cukrovar fi~my Robert 
& Co., zaměstnávající po celý rok 120-J.5Q,. v kamp~m ~00-500 
dělníkil. Nájem arcivévodskél}o panstvI ZlchlochoVlCkBho firm! 
Robert & Co. má dvory v Zidlochovicích, Hrušovanech, LedcI, 
Žabčicích, Vel. Němčicích (2), Měníně (4), u Pohořelic (3). 
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V okresu Židlochovickém jest značná část pildy schopna 
ku zpracování cihlářskému a hrnčířskému a dal by se tu snad 
vzbuditi průmysl kamenický. • 

Na Kyjovsku jsou větší závody v rukách Němců a Zidů. 
Thonetova továrna na nábytek z ohývaného dřeva v Koryčanech 
zaměstnává asi 1800 dělníků, tatáž Platzerova ca 80 dělníků. 
V Rohatci jest cukrovar, sklárny v Kyjově, Jaronovicích, Dubňa
nech, hnědouhelné doly v Kyjově a Dubňanech. Závody tyto jsou 
vesměs v rukou německých. Ve Vracově zabývají Sf zelinářstvím 
a nakládáním okurek, což mají v rukou židé. Ve Zdánicích jest 
cukrovar kniž. Liechtenstenia, který má najat německý nacionál 
Seidel. Ve Starešicích jest továrna na niklové náčiní firmy Vikto
rin a Frohn; firma tato není výlučně německá, ale kloní se ku 
straně německé. 

B o s k o v i c k o jest jedt'lím z krajů nejprůmyslovějších. 
Setkáváme se tu s pivovary (Rájec, Cerná Hora, Boskovice), 
lihovary (Rájec, Boskovice, Kunštát, Olešnice, Letovice a celá 
řada lihovarů hospodářských), škrobárnami (Letovice, Olešnice, 
Boskovice), cukrovary (Rájec), parními pilami (Letovice, Rájec, 
Boskovice), rolnickými a j. strojírnami (Blansko, Letovice, Ada- . 
mov), žele7.árnou (Blansko), kozelužnami (Olešnice), parními a 
vodními mlýny, cihelnami, sklárnou (Protivanov). V Kunštátě 
jsou lomy mramorové a břidlicové. Bohužel, nemáme na Bo
skovicku skoro žádných odborů. A tak přicházíme k dvojímu 
poznání: 

V krajinách hospodársky chudých ukládá se odborům, aby 
vymanily české obyvatelstvo z područí německé výroby, v krajích 
hospodársky a průmyslově bohatých - jako právě na Bosko
vicku - nenacházejí odbory dosti podpory a jest práce kulturně
národní pomíjena velkopanskou nevšímavostí. Na Boskovicku jest 
vedle intensivní výroby prům) slové také intensivní výroba ze
mědělská. 

Podobné poměry jsou na V y š k o v s k u; ostatně převládá 
zde výroba zemědělská, která snaží se úrodná role na Hané co 
nejracionelněji využitkovati. Nejznámější jest z.de veliký cukrovar 
Vyškovský, který v celém širokém okolí má najato asi 30 dvorů 
a provozuje na nich intensivní řepařstvL Podnik tento patrí 
společnosti německé a byl dlouhou dobu oporou umělé domény 
němectví ve Vyškově. 

V Tel č i jest továrna na šátky (majit. pL Tomášková), 
zaměstnávající asi 30 dělníki'l, kotlářství, strojnictví, výroba 
·žalusií; obchody jsou z velké části židovské. 

Na N o v o m ě s t s k u (odbor Nové Veselí) kvete hrnčířství, 
punčochářství; jinak jest to krajina zemědělská a poměrně chudá. 
Nově založený odbor v Nov. Městě pokouší se v ohledu hospo
dářském kraj tento všemožně pozdvihnouti. 
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Ve Vel k é m Mez i ř í č í jest několik průmyslových zá
vodů, zejména česká koželužna a továrna na obuv. 

Brn o samo jest jedním z nejprůmyslovějších měst v moc
nářství a v tom směru zaznamenati dlužno v posledních letech 
neobyčejný rozmach. Jest zde zastoupen všemožný průmysl a bylo 
by zbytečno v podrobnostech o něm se Šítiti. Ovšem, že prů
mysl i obchod nachází se většinou v rukách německých a ži
dovských. V nejbližším okolí Brna jest bohatě rozvětven průmysl 
~ihlářský; jsou to zejména německé cihelny Kohnova, Blochova, 
Cermákova. Z českých cihelen sluší jmenovati na prvním mistě 
cihelnu dra. Švece v Žabovřeskách a cihelnu Lehkého. V Malo
měřicích jest cihelna (žid.-německá) s vápenicí; mimo to továrna 
na lepenku asfalt (jest majetkem mírného Němce). V Králově 
Poli jsou tři továrny železné, vesměs v rukách německých; sla
dovna jest rovněž německá, továrna na kočáry česká. U Rosic 
(odbor ve Vomicích) jest na postupu průmysl košikářský; zmínky 
zasluhuje také železárna, doly, cukrovar v Rosicích, pila v Te": 
čicích. V Žebětíně nachází půdu pometlářstvÍ. 

Již z tohoto kusého přehledu zemědělských, prfimyslových 
a obchodních poměrů v oblasti Národní jednoty pro jihozápadní 
Moravu a z nedokonalého pokusu, nastíniti vývoj těchto odvětví 
jest patrno, že naskytá se odborům našim při tak rozmanitých 
poměrech dosti příležitosti, chopiti se práce hospodářské a 
v intencích stanov plniti jeden z nejdfiležitějších úkolů: st a
rati se o povznesení národohospodářské ve 
vše ch k o nt ech o b I a s t i. Povinností veřejností české a 
zvláště našich velkovýrobních tříd jest, opláceti jim tuto snahu 
hojnou podporou finančnÍ. 

F. V. Kolátor. 

Rozvoj českého školství v jihozáp. Moravě 
od r. 1886. 

Národní jednota pro jihozápadní Moravu vytkla si za úkor 
přispívati k národnímu, duševnímu a hmotnému zvelebení krajin 
ve středu, na jihu a západě Moravy. Je samozřejmo, že při 
vytčení tak vysokého cíle nemohlo býti pominuto nejdůležitěj
šího činitele a jedině pevného podkladu každé politické, kulturní 
a hospodářské obrody - školy. Národní jednota byla si dobře 
vědoma důležitého poslání školy hned od počátku své činnosti. 
Ze stručného přehledu rozvoje českého školství v jhz. Moravě 
za posledního dvacetiletí nejlépe vysvitne, co na tomto poli 
vykonáno a co ještě třeba vykonati. 

V roku 1899 zasvítila na českém nebi v mlhách nesplněných 
vládních slib li. hvězda nadéje. "Dostaneme v Brně v y s o k é 
š k o I y, nejdříve techniku a brzy po ní universitu" - tak nás 
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tenkráte z Vídně utěšovali t k . . 
hvězda záhv pobledla a ů ~ I a JS,n~e tomu 1 věřili. Bohužel, 
bludičky" ZřízeIl ~ s a

t 
Oh z m Jen trochu matného světla 

k 
'" a SIce o o roku vB' v k ' 

š o I a tec hni c k á I' ,me ce s a v y s o k á 
strojním a s kursem' a e Jer: s,~ .• dvema odbory: stavebním a: 
~kola technická vypra;':~aze;lf!lle[~~e .. Pkodne~ čeká~lle, aby č,eská 
Jakoby požadavek čes k é u y. . Ja o nemecka. A. zda se, 
z paměti i s loňskými krv~~l,:~r~Ity ~. Br~ě .takévyprchával 
znovu a znovu burcovati SVěl ' nJ .nJn?vy~l. Bude nutno 
to Národní 'ednot '. v ,Olm nase I vladm alespoň tak, jak 
již činila. J a v pl ecetnych přednáškách a schůzích po léta 

Utěšený vzrůst ~eských st, d ' h' 
ab?,chom požadavek ú ln' ch č~s~, nIC s ~ ,o I ,nás přímo nutí, 
am na chvíli neodkládfli y Má ť yc\ vY,sokych skol na Moravě 
mnasií a 6 reálek D' ml' v Jl ozap: Moravě nyní 7 ay_ 
(zal. r. 1864), Třebíči' (1'. ~8r711~86 byl~ tu Jen gymnasia v Brně I. 
dvacetiletí k nim přibyla je.t~) a Brne.II. (1'. 1885); v posledním 
obec. v Kyjově (1'. 1898) so~: gy!n?aS1a, ve ,Strážnici (1'. 1897), 
vicích (1'. 1900). K něme~k' m r~Te \ e}Tyskove (r ... 1899).a Bosko
obecní gymnasium břecla~skf / n~r,.:nmRg~mna~llm přIbylo jen 
1886 pouze dvě: v Telči (r 1871) J • .Eieal,ky Jsme měli do r. 
pak přibyly v Hodonín' ( i 894) a v ,rne (1'. 1880); k nim 
ve Velkém Meziříčí' (r~k:' 1899)' v N~e~ ~~stě (roku 1894), 
Němcům přib la v to ' . a v UCOV1C1Ch (roku 1901). 
mají tedy v t~že obla~io 5 o~e~Y~~ Jen reálka hodoňská (r. 1894); 

Jest zde dosud patr' " , 
~ýti v budoucnu v rovná; ~epom~r na ukol' náš, , k~~:ý musí 
skoly reálné bude ~lužno ,~r~e vedl; p,ovvol~ne JIZ druhé 
rovněž ve Znojmě a Jihlav~o.~:ysletl .~f. ~~lZel11 ,trehho gymnasia, 
diti .české školy střednÍ. Plnd

lZ 
bV neá 1ZS1. dobe Q~ě,ly by se zří.

ale 1 v ohledu národnostním b I Y ~ e neJen ~VllJ ~kc~l kulturl11, 
Nár. jednota " ( y y, y na pravem mIste. 

činně zasáhla v rof:~j J~~ř~~a~a~n~t~or~.~ll v několikaprípadech 
výbor na pod Ol' h d' nIC S o. 1Z v r. 1886 věnoval ústř 
1887 t' Pd' u C u ~ho studentstva reálky v Telči 100 K v r' 

na s Ipen ta pro sest ., ků t'" ' . 
zřízení komittu v Telči věn ,za eze realky v~da1440 K. Na 
českého gymnasia ve St ,?V~l!-0 400 K. Podporo vano dále ztízení 
drem Ve<:el'm a raZl11r;l a v roce 1901 podána předsedou 
příči~é u;ychlení st~:bmy. cvAenkd;len:lkmístoBdrži~eli memorandum ve 

" s e rea y v rne. 
Meně příznivým byl ro " k I 

sice v r. 1901 nižší prum I ZV?J v: 10 prům,žslových. Rozšířena 
bylo jediné v h ys ova s o a v Brne na vyšší ale to 
kde průmy~l ce o ~ posl:dním dvacetiletí dosaženo. Vš~de tam 

zapoustr koreny, mělo by se pomýšleti na zřizováni 

*) Gymnasium toto původně • k' . 
s čes. parallelkami v 1 2 t' T ces e preměněno r. 1873 na německe 
meckými parallelkami kt~re' r. k edPrve1rSo8ku 1885 přeměněn? na česke s ně· 

, pa ° r. 7 postupně zrušovany. 

11 
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odborných škol průmyslových, jinak marné budou naše touhy 
po obrodě národohospodátské. A stačilo by, kdyby jen toho do
saženo, aby český dělník odborně vzdělaný lépe zhodootil svoji 
pracovní sílu a byl sebevědomějším vůčigermanisujícímu kapi
tálu. Nebyly by pak možny takové přehmaty továrníků, jakých jsme 
dnes svědky v Brně, Hodoníně, Břeclavě, Dol. Kounicích, Tře
bíči, Jihlavě a j. Němci mají mimo vyšší průmyslovou školu v Brně 
ještě odbornou školu hrnčířskou ve Znojmě, učiliště pro textilní 
průmysl v Brně, my naproti tomu mimo jmenovaný již ústav 
nemáme v celé jihozáp. Moravě ani jediné průmyslové školy 
odborné. Abych nezapomněl. Pti německé textilní škole brněnské 
jest zřízena také česká odborná pokračovací škola večerní., kterou 
v posledním školním roce navštěvovalo 11 posluchačů. Ceských 
pokračovacích škol průmyslových napočítal jsem v oblasti Nár. 
jednoty pro jhz. Moravu 35. . 

Národní jednota hned od svého založení živě pociťovala 
tento nedostatek škol pr1'imyslových a domáhala se nápravy. Již 
v r. 1886. podala žádost k obchodní komote brněnské za ztízení 
k a m e nic k é š k o I Y v Mra k o t í n ě u T, e I č e a po ne
ptíznivém vyřízení žádost v r. 1903. obnovila. Zádosti však opět 
nevyhověno, protože prý rozvoj kamenictví na Mrakotínsku není 
takový, aby mohl snésti náklad se skolou spojený. Slíbeny pouze 
odborné kursy kamenické v Předklášteří u Tišnova a v Bučo
vicích, kterýžto slib podnes nesplněn. V r. 1886' vypsal Ústtední 
výbor stipendium 240 K pro žáka c. k. sochaf'sko-kamenické 
školy v Hořicích. leč nikdo se o ně neucházel. V r. 1887 na 
zřízení české pokračovací. školy ve Znojmě povoleno 600 K. 
Podporovány české pokračovací školy v Brně a přičiněním Ná
rodní jednoty zřízena v r. 1896 třetí česká škola pokračovací na 
Starém Brně. V r . .1905 pořádán s velikým úspěchem umělecko
pr1'imyslový kurs v Kloboucích u Brna. 

Ob ch od n í š k o I y máme v jihozápadní Moravě Ui: 
českou obchodní akademii v Brně, městskou obchodní školu 
v Ttebíči a dvoutřídní obeh. školu ve Vyškově. Kupecké po
kračovací ,školy jsou v Brně, Kyjově, Vel. Meziříčí Třebíči a 
Vyškově. Skoly ty jsou nám zárukou, že i pro tuto důležitou 
stránku života hospodářského vzrůstá porozumění. a jest si jen 
ptáti, aby v brzku všechen český obchod vyrván hyl z rukou 
nám nepřátelských. Národní jednota podporovala živnostníctvo 
a obchodnictvo ve snaze po prohloubenějším vzdělání obchodním 
zřizováním a podporou četných účetníckých kur;;ů. 

Neobyčejného rozkvětu dosáhli jsme v jihozápadní Moravě 
v' oboru š k o I s tví h o s pod á ř s k é ho. Do r. 1886 měli jsme 
pouze dvouleté rolnické školy v Ivančicích a Vel. Meziříčí, v po
sledním pak dvacetiletí pl'ibylo k nim 13 zimních hospodářských 
škol (Boskovice, Bystřice n. P., By teš Vel., ~ačice, Jaróměřice, 
Jihlava, N áměšť n. OsL, Podi vín, Slavkov, Slapanice, Tišnov, 
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Tt;bíč, yyškov!;. P?mologický ústav v Bohonicích, lesnická škola 
v k/mn~cI a l?a.~:ka škola ve Žďáře. Poslední dvě nebyly dosud 
a lVov~ny,. ac. JI~ r .. 1903 sněmem byly povoleny. Mimo to jedná 
se o .zřlz~m vmarske školy v Kloboucích u Brna a zimních ho
S~??,ařskych škol v M?r. K~umlově a Kyjově. Neodch 'líme se 
f~Il:\ ~d p;avdy, !~r~~me-h, že lVÍ podíl na tomto rozkv~tu hosp. 

.0 s Vl m
d 

a n y n :~ s 1 S tar o s t a N á rod n í jed not y pan 
Cl s. r a a J. M a s a. . 

Moráv~ e J k, é š k o : s. tv.~ ? í. v .čÍ representováno je v jihozápadní 

V I Mve.~~. yymkaJIclmI ustavy: Vesnou v Brně a Světlou 
ve e. eZll'ICI S k o I Y Ves' 'kl . Ná d" d . " . nI n y vzm y v temže roce jako 

r~ m Je nota. Zacatek učměn školstvím průmyslovým později 
:oz~It.en,a o. šk~l~. I~terní, ktará nahraditi měla citelný n~dostatek 
J~?me ceske. dIVCI skoly měštanské pti ústavě učitelek V r 1900 
~~~~fo Š.~~Itříd.~ dívčí !yceum a .tím dovršena vnitrní ~tavba 

o na erne o pommku emanCIpačních snah české ženy. 

S ~~~. praporem Nár. jednoty vznikla r. 1901 dívčí škola 
" d ~ e a" ve Velkém Mezitíčí, založená tamním dám s kým 
o " ~ r e m .. U kolébky její stáli man žel é Píč man o v i 
~~~tI Js~a~ZPřlkla?~.ou u nás lás~ou.a obětavostí pečovali o roz~ 
b ·ti u u ,na Je~lc~ p,opud .z~Izeneho, a česká vetejnost mi'iže 

y.. ~ezpecena; ze JeJ!ch přlčměním je vnitřní hodnota a ideální 
~raJem I~ohto ~stavu I d? ?udoucna zajištěna. Jasný jeiich přÍ-

.a dv~.a J~' vsem, k.~?z Ještě neztratili smyslu pro p"ovinnost 
naro n!. ." .ete a u,cmt.e podobně 1" V r. 1901 otevřena b la 
v pome~:ch. sIce skrovn.ouckych, ale velice obtížných první roč~ík 
hosPg?ars~e p~ůt?J:slove pokračovací školy "Světlá· v jediné obcÍ 
prop. J~ene svetmcl.. V r. 1902 otevten byl druhý ročník průmy
s ~ve skoly,. pak Jednotřídní škola obchodní a pensionát pro 

k
c oVťaknky techto škol. Pak ztízeny kursy kuchařské a ženské 

on e ce. 

h ~ ~n~ ,1? února t. ~. otevřena byla osmiměsíční selská škola 
?"p.o yn.",ka a vedl.e m samostatná osmiměsíční škola zahrad

mcka. " MImo t.o ma. se ztíditi o prázdninách zahradnický kurs 
pro .urcl~elky. ,Dst.av Je. nY!lÍ umístěn v sedmi domech. Škola je 
passl\ m, .penslOnat akbvm. Výdaj na školy činí ročně 20.000 K 
a ~:Ik.ovy ob~at . dosáhne letos 100.000 k. Kdo chceš oznati 
~n~~m ~r~amsa~I ústavu, ?opiš sl.. dámskému odboru o ~právu 

az orocne vydavanou. Najdeš v m mnoho cenného i pro sebe. 

Z ~ívčích ústavů jmenovati jest nám ještě dívčí jednoročn í 
obchodm k?rs v T~ebíči a loni založenou dívčí pokračovací prů
r;ty~lov~u skolu při ústavě učitelském v Brně, které přičiněním 
ustredmho výboru Nár. jednoty odevzdáno 200 K subvence. 

. ~ stavu škol měšťanských a obecných v jz. Moravě 
podavame tento přehled dle úředního výkazu z& rok 1905. 

11* 
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Školy 1 v , 

všť k' Skoly obecne me ans e 

čes.!něm.1 čes. ! něm.! utr. 

Školy soukromé 

čes. I něm. 

4 (ev. 3 kl.) Brno město 
Jihlava město 
Znojmo město 
Boskovice 

2 

112* 1 ~ I ~ I 2~ . II 
6 - 1 (Matice) 

1 (kl.) 
1 (klášt.) 
2 (lov.) 
1 (kl.) Brno (venkov) 

M. Budějovice 
Dačice 
Hodonín 
Hustopeč 
Jihlava (venkov) 
M. Krumlov 
Kyjov 
VeL Meziříčí 
Nové Město 
Mikulov 
Tišnov 
Třebíč 
Vyškov 
Znojmo (venkov) 

4 
7 
5 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
5 

1 
4 
1 

3 

3 

91 
89 
43 
59 
46 
48 
32 
52 
45 
53 
88 

- 48 
2 '78 
1 197 
1 1124 

2 
17 
12 
13 
7 

12 
14 
14 
3 
1 

44 
1 
2 

11 
66 

I 

1 
3 

=1 
1 

2 (kl.) 
1.(klášl.) 

1 (ev.) 
1 (ev.) 

1 (klášl.) 

1 (Matice) 

1 (ev.) 

2 (kl.) 

1 (lov.) 

2 (žid.) 

1 (Brno) 

Jest tedy nyní v jhz. Moravě měšťanských škol 43 českých 
a 31 německých, obecných škol veřejných 903 českých a 261 
německých. V roce 1886 bylo tu měšťanských škol 8 českých a 
14 německých, obecných škol přibližně 730 českých a 230 ně
meckých. Přibylo tedy v jhz. Moravě v posledním dvacetiletí 
měšt škol: 35' českých a 17 německých, obecných škol přibližně 
170 českých a 30 německých. 

Poměr se ve prospědl náš značně zlepšil, ale daleko ještě 
není takovým, jakým by měl býti vzhledem k počtu obyvatelstva. 
Mají-li Němci v jz. Moravě 31 škol měšťanských, měli bychom 
jich míti my přes 90. Mnoho práce tu ještě zbývá jednak v Brně 
samém, jednak v nejblizším okolí Brna a rovněž i v ostatních 
kraiích jz. Moravy. V poslední době akci zři~ování škol měšťan
$kýr:h převial~J ed!lO~a učitel~hTa Če:i. šk~l m~šťa~ských na ~~o~a.v~: 
Můžeme předem Jmenem vser:h odboru Nal". Jednoty UJlStItI Jl 
svojí nejúčinÍl'2jšipodporou, protože Nar. jednuta od s\"ého vzniku 
všude, kde byly jen poněkud příznivé podri1ínky, rozvoj m€šťán
skýr:h škol podporovala. Učinila tak zejména v Klobouekh u Brna 

*) Při ústavech učitelských. 
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a v Husovicích, kde přímo na její popud nové měšťanky zi'ízeny, 
v přítomné dob,ě pak pripravuje půd,u pro nové měšťanské školy 
v Koryčanech, Zabovřeskách, Líšni, Zidlochovicích a j. 

Většina škol obecných v jihozápadní Moravě stojí na pevné 
a klidné půdě volného vývoje, velmi mnoho jich však dosud 
stojí v bitevní čáře proti germanísaci a proti vsem mocnostem, 
které ji řídí a udržují. To platí zejména o školách na Brněnsku, 
Znojemsku, Jihlavsku, Hodoňsku, Krumlovsku, Budějovsku, Vy" 
škovsku, Hustopečsku a Dačicku. Národní jednota dobte pochopila 
diUežitostobranné své posíce a byla vždy v první řadě těch. 
kteří houževnatě chránili právo dítěte na v.ýchovu a vzděláni 
v mateřštině. V r. 1887 na pracovním sjezdě Nár. jednoty v Mor. 
Krumlově pl'ijata jednohlasně resoluce, jíž "vysoká c. k. vláda 
se vyzývá, by předložila říšské radě návrh zákona, dte něhož dítě 
jen do té školy by mohlo býti přijato, v níž se vyuřuj.e tím 
jazykem, jehož dítě je mocno." Ovocem tohoto sjezdu bylo, že 
ještě téhož roku zřízena byla v Mor. Krumlově' školamatlční, 
o niž dodnes s Maticí pečuje. Podána dále žádost k zem. šk.ol. 
radě za zřízení samostatné školy pro obce Banovice a Nov,e 
Dvory, protože pfiškoleny byly k německé škole v Hobzí, sbírán.o 
na stavbu jednotrídky v ohroženém H9rním Radíkově, vykonár,ty 
prípravy k zalození školy v Nových Cernovicích. Odbory naš,e 
~amezilyzřízení německých škol v Juliánově, Maloměřicích ,a 
Zabovřeskách. Na podnět Národní jednoty ustaven v r. 190*. 
S p o I e k b r n ě n s k Ý c II p l' e d m ě stí, který paralysovat má 
germanisační akci Vorortervereinu. Pracuje nyní za podpory Nár. 
jednoty na založení českých škol v Komárově. 

Před zápisem do škol vyvíjena zvláště v posledním pětiletí 
v Brně a předměstích horlivá agitace, která se neminula s vý
sledkem. Lid v četných schůzích a přednáškách poučován, rozdá~ 
vány letáky a brožury, pojednávající o výchově v jazyku mateřském, 
na mnoha místech vykonaly odbory soupis českých dětí, před 
zápisem zřizovány informační kanceláře, jinde zase hmotná lákadla 
škol německých paralysována vydatnou podporou chudých českých 
dětí. Kdyby v české veřejnosti bylo pro snahy Nár. jednoty více 
porozumění a obětavosti, mohlo se i v této pl'íčině vykonati 
daleko více, než dosud. Akce ptedzápisová musí býti v první 
radě dobře finančně podepřena, jinak výsledky bývají sotva zna
telné. Kdy to pochopí naše spolky, obce, peněžní ústavy a zámožní 
j ednotli vci ? 

Na nové zemské zákony školní nelze spoléhati. Předáci ně
mečtí veřejně ve schůzích prohlašovali, že tak zv. lex Perek 
bude bezvýznamným, jakmile dítě jen několik slov německých 
dovede pronésti. A učitelé němečtí v památné lednové anketě 
spokojili se průkazem jazykové znalosti, odpoví-li dítě "ja" nebo 
,i nein" . Němci prostě posunuli těžiště germanísace na š k o 1 Y 
ID a t e f s k é, jak vidno z překotného zřizování nových školek 



- 166-

německých v Brně, předměstích brněnských a j. Tímto směrem 
musí nyní jíti také naše práce obranná. Dosavadní stav českých 
školek novým poměrům, hlavně nové agitaci německé nedostačuje. 
Mat i c e br n ě n s k á hledí tomuto nedostatku odpomoci zřizo
váním nových školek, v čemž účinně ji podporuje naše Národní 
jednota. Dosaženo letos již počtu 16. Oqbory naše zřídily a vy
drž..u.jí dosud mateřské školky v Nov. Cernovicích (od r. 1895) 
a Zabovřeskách. Několik odporů pečuje každoročně o vánoční 
podílku dětí ve školkách. U s tře dní Mat i ce vydržuje svým 
nákladem školky v Břeclavě, Hodoníp.ě, Jihlavě, Dol. Kounicích, 
Mor. Krumlově, Skalici, Znojmě a Zidlochovicích. I ona bude 
novými okolnostmi nucena zakládati nové školky mateřské všude 
tam, kde jich bude nutně potřebí, a kde jich nelze zříditi ná.,. 
kladem jiným. 

Všeobecně řečeno: novými zemskými zákony školními nebyl 
rozfat gordický uzel národnostních sporů, nýbrž učiněn jimi pouze 
náběh k nápravě dosavadního nepřirozeného stavu. Malý český 
člověk bude i na dále vydán zvůli svého zaměstnavatele, který bude 
těžit z jeho sociální odvislosti na prospěl:h snah germanisačníeh 
jako dosud. Viděli jsme to při zakládání národnostníeh katastrů. 
Novými školními zákony změněna bude pouze taktika boje, na 
nás pak jest, abychom ani na okamžik neskládali zbraň· k noze. 
Národní jednota pro jihozáp. Moravu bude opět na přední stráži. 

Jos. f1atějík. 

Rozdělení odborů dle hejtmanství. 
Boskovice: Jedovnice, Šošůvka (Sloup) (g). 
Brno: Brno dámský, Brno 1., II., IIL, IV., V., VL, VIL, VIII., 

IX., X., XL, XII., XIII. (15). . C" 
Brno venkov: Adamov Bilovice, Bohomce, . Bystl'c, erno~lce 

Nové, Husovice, Jiříkovice, Jundrov, Ko:nín, Komár?v, Koh?utovlce, 
Kyničky, Lelekovice, Líšeň, Malo~1ěi·.lce, ~e90vI~y, Kral. P?le, 
Boží Požehnání" Rosice, RozdroJC?-vlce ReckovlC~, S~kolmce, 
Telnice, Tutany, Tvarožná, Vomice, Zabovresky m., Zabovl'esky d., 
Žebětín (29). " 

Mor. Budějovice: Babiee Bačkovlce~ Boskovštyn, Bu~kov, 
Budějovice, Domamil, Heřmanice, J~mmce, .Kdou~ov, ~az~ny, 
Lesonice, Litohoř, Lo.my, Lukov, Martmk?v, MIku!?VICe, PaI9:,lce. 
Police, N. Syrovice, Sepkovice, Ttebelovlce, H. UJezd, V. UJezd, 
Ves ce, Zerkovice (25). . 
- Dačice: Budč, Dačice, Chlumec, Krasomce, Lhota, .Markvare~, 
Myslová Kostelní, Kynice, D. Němčice, Olšany, Pa}u~m, Ro~~ec, 
Nová Říše, Studená, H. Slatina, Telč m., Telc z., VolÍIrov, 
Želetava (19). 

Hodonín: Bilovice. .• 
Hustopeč: Bračice, Blučina, Buhuměli.ce, HunkoVI?e m. ,?- .z., 

Hrušovany, Ivaň, Klobouky, Kmmvít, Křepice, Sob~tovlCe,. Me~m, 
Mělčany, Moutnice, V. Němčic.e, Nosislav, ~patovl~e, PřI.sno!~ce, 
Přibice, Rajhrad, Syrovice, Ujezd, VranOVIce, Zacany ZabcIce, 
Židlochovice (26). 

Jihlava: Batelov, Beranov V., Jamné, Kněžice, Puklice, 
Třešf (o). ..•. 

Krumlov Mor.: Běhatovlce, Dobeltce, Dobrmsko, Krumlov, 
Maršovice, Moratice,· Slavětice (7). . '. . 

Kyjov: JesU'abice, Koryčany, KYJov, SardIce, VacenOViCe, 
Větei'ov (6). ." Dl' 

Nové Město: Borovnice, BystřJce n. P., LIbochova o m, 
Nové Město, Stražek, Nové Veselí, Zďár (7). . ..•. 

. V. Meziříčí: V. By teš, V. Meziříčí m., Měřín, V. MeZll'lCI d., 
Tasov (5). . 

Třebíč: Budišov. Budíkovice, Náměšf, Náramec, Opatov, 
Předín, Přibyslavice, Starč,Sedlec, Třesov, ~řebíč (11). 

Tišnov: lnačovice, Kui'ím, Nedvědice, TIšnov (4): 
Vyškov: Blažovice, Bohd~lice: Bučovic~, lvanov:?e, Kov~

lovice, Kozlany, M. Malkovice, MIlomce, PavlOVIce, Pozonce, Prace, 
Rousinov N., Slavkov, Vyškov (14). ., 'v' . 

Znojmo: Bítov, Citonice, H. DunaJo':lce, J eVlSOVlce, Kravsko, 
Kuchařovice, Mašovice, Mašůyky, Mra!)1ob~e, Olbramkostel, Pavlo
vice, Přímětice, Tvof'ihráz, Unavov, Zerobce (15). 



Cestní a zakládající členové jednoty. 

a) Čestní: 

1. Leander Čech, ředitel c. k. české reáJky v Novém Městě. 
2. MUDr. Frant. Vesel.ý, majitel zhdla Saratice a ředitel lázní 

Luhačovic v Brně. 
3. Jan Máša, cís. rada a tajemník českého odboru zeměd. rady. 

b) Zakládající: 

1. Slavné obecní zastupitelstvo města Telče. 
2. Vzájemná záložna v Telči. 
3. Společnost "Parlament" v Telči. 
4. t JUDr. Josef Sobotka v Telči. 
5. Bohdan Pelzl, obchodník v Telči. 
6. Emil. Šolc, knihkupec v Telči. 
7. JUDr. V. Faber, advokát v Dačicích. 
8. t JUDr. F. Fanderlík, advokát, zemský a říšský poslanec 

v Uh. Hradišti. 
9. t JUDr. Josef Tuček, advokát, poslanec atd. v Brně. 

10. t Fr. Bartoš, ředitel gymnasia ve výslužbě. 
11. t Josef Vlk, notář ve Znojmě. 
12. Fr. Urbánek, knihkupec v Praze. 
13. JUDr. Fr. Kominík, advokát v Jihlavě. v 

14. Okresní zastupitelstvo V6' Vysokém Mýtě v Cechách. 
15. J. Konečný, majitel bělidla v Popelí~1ě. 
16. Slavné obecní zastupitelstvo rp.ěsta Zďáru. 
17. Slavná občanská záložna ve Zďáře. 
18. Slavný okresní "ilniční výbor ve ŽďiÍi'e. 
19. MUDr. František Veselý, majitel Saratice a ředitel lázní 

Luhačovic v Brně. 
20. J. Rabas, stavební rada. 

Příjmy Národní jednoty pro jhz. Moravu. 
Příjem v roce 1886-1887 K 2905-98, v roce 1887-1888 

K 2809'54, v roce 1894-1895 K 1711'50. v roce 1895-1896 
K 1615'78, v roce 1896-1897 K 1840'48, v roce 1898-1899 
K '594' -, v roce 1899- 1900 K 1120'40, v roce 1900-1901 
K 1635'02, v roce 1901-1902 K 1603'35. v roce 1902---1903 
K 3453'15, v roce 1903-1904 K 3244'--.' v roce 1904 1905 
K 4373'-, v roce 1905-1906 K 7761'-. ' 

Jar. Vašica. 

0dbery zařiďte v místě predejnu náredníhe 
kel ku, kde desud není! 

* 

Šiřte jedině národní kolek, na jehož výtěžku 
budeme mítj podíl! 

* 

Na vstupenky do za.bav a divadel. na členské 
legitimace, na účty a různé listiny užívejte důsledu, 
národního kolku! Sklad v ka.nceláři Národní jednoty 
(Brno, Solniční ul.). 

* 

Gstřední sklad náredníhe kelkC:J jest v 13rně 
(Selniční ul. 13). 

* 

Yůsobte k tomu, aby naše spolky, korporaee" 
ústavy peněinl, jednotljve\ a našeobee uiívaly 
všude národnlho kolku J 

* 


